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Var krigsmateriel exporteras och grun-
derna för att få tillstånd har varit och 

är en politisk fråga, ofta med ett medialt 
intresse och utsatt för kritisk granskning.

Frågan om VAD som är under kontroll 
debatteras dock väldigt sällan.

Det här inträdesanförandet skall foku-
sera på denna senare fråga.

Svensk exportkontroll omfattar i stort 
två olika lagstiftningar idag. Nationell 
lagstiftning för krigsmateriel samt en EU- 
gemensam lagstiftning för produkter med 
dubbel användning.

Initialt ges en översikt av den interna-
tionella utvecklingen av kontrollistor från 
kalla krigets gryning över dess slut och 
till dagens struktur. Framväxten av kon-
trollregelverket har varit händelsestyrd i 
stor omfattning.

Utvecklingen av det svenska kontrollre-
gelverket för krigsmateriel samt produkter 
med dubbel användning beskrivs utgående 
från de viktigaste lagstiftningsförändring-
arna med de viktigaste motiven.

Med denna tillbakablick i grunden görs 
en översiktlig analys av ett antal aktuella 
förändringsfaktorer. Globalisering, inter-
nationellt samarbete, nätverksbaserat för-
svar, civil säkerhet samt tekniska trender är 
alla aktuella faktorer med påverkan på vad 
som bör vara under exportkontroll.

Håller då dagens fragmenterade regel-
verk baserat på kalla krigets erfarenheter 
i morgondagens globaliserade värld där 
samarbete är en förutsättning för fram-
gångsrik exportkontroll?

I anförandets avslutning ges några svar 
på frågan med en kortsiktigt nationellt 
slutsats samt två långsiktiga utveck-
lingsmöjligheter för att möta förändrade 
förutsättningar.

Grunder
Exportkontroll en allmän översikt1

De multilaterala avtalen och instrumenten 
om nedrustning och icke-spridning är vik-
tiga uttryck för statssamfundets arbete med 
nedrustning och för att förhindra spridning 

Exportkontroll – förändrade förutsätt- 
ningar för vad som är under kontroll?

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV 
den 20 september 2007 av Jan-Erik Lövgren

1 Regeringens skrivelse 2006/07:114.
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av massförstörelsevapen och okontrol-
lerade flöden av andra vapen. Det krävs 
dock att avtalen också kompletteras med 
en strikt och effektiv exportkontroll för 
att man skall uppnå de uppställda målen. 
Exportkontrollen är därför ett centralt in-
strument för enskilda stater för att fullfölja 
sina internationella åtaganden på icke-
spridningsområdet. 

Själva exportkontrollen utövas natio-
nellt. Det åligger Sverige att se till att vår 
exportkontroll är ansvarsfull och pålitlig. 
I Sverige utövas kontrollen sedan 1996 av 
en självständig myndighet, Inspektionen 
för strategiska produkter (ISP).

Den svenska materielförsörjningen byg-
ger numera på ett internationellt samarbete 
där Sverige bidrar med spetsteknologi 
inom vissa områden. Genom ett internatio-
nellt samarbete försäkrar sig Sverige om att 
landets utrikes-, säkerhets- och försvarspo-
litiska intressen och behov tillgodoses. För 
att landet skall kunna bibehålla ställningen 
som ledande nation inom vissa teknologier 
krävs förutom internationellt samarbete 
även en viss export. Kontrollen av denna 
export är nödvändig för att säkerställa att 
de produkter som förs ut ur Sverige går 
till för oss acceptabla mottagarländer. 
Krigsmateriel får endast exporteras om det 
finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl 
för det och det inte strider mot Sveriges 
utrikespolitik. 

Utöver kontroll av krigsmaterielexport 
är exportkontrollens andra huvuduppgift 

att förhindra spridning av produkter som 
tillverkats för civilt bruk, men som riskerar 
att missbrukas för framställning av mass-
förstörelsevapen och krigsmateriel. En 
effektiv exportkontroll på detta område, 
produkter med dubbel användning (PDA), 
är direkt avgörande för att förhindra sådan 
export som kan ha en destabiliserande ver-
kan i vår omvärld. Under de senaste åren 
har kampen mot terrorismen lett till ökad 
fokusering på exportkontrollen samt tydli-
gare krav på att även införa restriktioner för 
viss export av såväl produkter med dubbla 
användningsområden som krigsmateriel. 
Risken för spridning av massförstörelse-
vapen är betydande. 

Sverige tar också aktiv del och ansvar 
i det internationella arbetet på export-
kontrollområdet. I de multilaterala ex-
portkontrollregimerna2 och i EU sker ett 
omfattande samordnande arbete. Arbetet 
för att effektivt förhindra spridning måste 
bedrivas på olika nivåer och i olika inter-
nationella forum. Sverige agerar därför 
aktivt såväl i regimerna som på EU-nivå 
för att ytterligare stärka exportkontrollen 
som ett instrument såväl för icke-sprid-
ning som mot okontrollerade flöden av 
konventionella vapen. 

Internationell framväxt av kontrollistor
COCOM
Coordinating Committee for Multilateral 
Export Controls (COCOM) bildades i no-
vember 1949 och startade sin verksamhet i 

2  Zanggerkomittén (ZC), Nucklear Suppliers Group (NSG, Australiengruppen (AG), Wassenaararrangemanget 
(WA) samt Missilteknologikontrollregimen (MTCR).
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januari 1950. Antalet medlemmar var 173. 
Regimen som initierats av USA syftade till 
att förhindra strategisk handel med kom-
munistländerna. COCOM hade sitt säte i 
ett annex till amerikanska ambassaden i 
Paris och verkade på consensusbasis utan 
något formellt avtal eller någon internatio-
nell laglig auktorisation.4

COCOM utarbetade rutiner för, samt 
vidmakthöll, tre kontrollistor:

Internationella atomenergilistan 
(International Atomic Energy List 
– IAEL).
Internationella militära listan (Inter-
national Munitions List – IML).
Internationella industriella listan 
(International Industrial List – IIL, 
eller industriella listan – IL).

COCOM:s industrilista hade vid slutet av 
1980-talet fått ett omfång på ca 250 sidor 
med produkter fördelade på 116 olika ka-
tegorier. Mot bakgrund av Warszawa-pak-
tens upplösning och demokratiseringen i 
Östeuropa genomförde COCOM i två steg 
1990 och 1991 en omfattande omarbet-
ning av förteckningen. Mer än hälften av 
produkterna togs bort från förteckningen, 
i många fall därför att de nu var kommer-

•

•

•

siellt tillgängliga. Listan strukturerades 
även i nio produktområden, och striktare 
kontrollparametrar för kontrollerade pro-
dukter infördes.5

För att underlätta en liberalisering av 
handeln skapade COCOM även i maj 1992 
COCOM Cooperation Forum, CCF. 

Med murens fall förändrades grunderna 
för COCOM. I november 1993 beslöt 
COCOM vid ett högnivåmöte att organi-
sationen skulle upplösas samt att en ny or-
ganisation skulle bildas för att fokusera på 
ickespridning samt exportkontroll snarare 
än kalla krigets ekonomiska krigföring. 
COCOM upphörde formellt den 31 mars 
1994. Det skulle sedan dröja till den 12 
juli 1996 innan ersättaren Wassenaar-ar-
rangemanget kunde börja sin verksamhet 
när implementeringsorganisationen ”New 
Forum” genomfört sin uppgift.

Från början av 1950-talet till i slutet av 
1967 fanns en informell överenskommelse 
mellan Sverige och COCOM att inte ex-
portera varor av strategisk natur, civila och 
militära till öststaterna. 1967 avskaffade 
Sverige ensidigt exportkontrollen för civila 
varor för dubbel tillämpningsteknologi.6

Svenskt deltagande i COCOM fullt ut 
ansågs inte möjligt då det förelåg utrikes-
politiskt hinder i form av strid mot neu-

3  COCOM:s medlemmar var Australien, Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, 
Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Turkiet, Storbritannien och USA. COCOM 
hade associerade medlemmar: Österrike, Finland, Irland, Nya Zeeland, Sverige samt Schweiz.

4  Center for Nonproliferation studies, Inventory of International Nonproliferation Organizations and re-
gimes.

5  Defence Trade News, Volume 2, Number 3, July 1991.
6  SOU 2002:108, Fred och Säkerhet, Svensk säkerhetspolitik 1969-1989.



26

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

2-2008 2-20082-2008

tralitetspolitiken principer då COCOM:s 
kontrollrestriktioner riktades mot en ut-
talad grupp av länder.

Exportkontrollregimer7

Nucklear Suppliers Group (NSG)8 bildades 
år 1975 som ett resultat av Indiens prov-
sprängning av kärnvapen 1974.

NSG:S syfte är att säkerställa att fredlig 
användning av kärnkraft samt handel inte 
utnyttjas för att framställa kärnvapen. 
Antalet medlemmar är f n 45, inklusive 
Sverige, EU deltar som observatör.

NSG upprätthåller kontrollistor som 
omfattar:

Del 1, lista omfattande ett 90-tal 
artiklar avseende kärntekniska ma-
terial samt utrustning som kräver 
avtal med IAEA.
Del 2, lista omfattande ett 70-tal 
dual-use kärnteknikrelaterade 
produkter samt teknologi som kan 
användas för framställning av 
kärnvapen.

NSG övertog även COCOM:s kontrollista 
IAEL när COCOM upplöstes 1994.

Australiengruppen (AG) bildades år 1985 
som ett resultat av Iraks användning av 
kemiska vapen i kriget med Iran.

•

•

AG:s syfte är att medlemsländernas in-
dustrier inte stödjer andra staters försök att 
anskaffa kemiska- och biologiska vapen. 
Antalet medlemmar är f n 41, inklusive 
Sverige samt EU.

AG upprätthåller kontrollistor som om-
fattar:

Ett 50 tal dual-use kemiska ut-
gångsämnen.
Dual-use produktionsutrustning för 
kemiska stridsmedel.
Ett 90 tal biologiska agenser som 
åverkar människa, djur och eller 
matväxter.
Dual-use biologisk produktions-
utrustning för biologiska strids-
medel.

Missile Technology Control Regime (MTCR) 
bildades år 1987 som ett resultat av olika 
missilutvecklingar under sent 1970-tal 
samt tidigt 80-tal.

MTCR:s syfte är att minska spridnings-
risken av massförstörelsevapen genom 
kontroll av bärarsystem för sådana vapen. 
Antalet medlemmar är f n 34, inklusive 
Sverige.

MTCR upprätthåller kontrollistor som 
omfattar:

Ca 200 artiklar fördelade på två kate-
gorier.

•

•

•

•

•

7 United States General Accounting Office, report to Congressional Committees, GAO-03-43, Strategy 
needed to strenghten multilateral export control regimes, October 2002.

8  Parallellt med NSG finns även Zanggerkommittén (ZG) som bildades 1971 med syftet att upprätthålla en 
kontrollista över artiklar som kräver internationella säkerhetsåtaganden avseende stater som inte under-
tecknat icke spridnings avtalet. Antalet medlemmar är 36, inklusive Sverige.
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  Kategori 1: omfattande kompletta 
system (missiler samt obemannade 
flygande farkoster med räckvidd större 
än 30 mil samt möjlighet att bära 500 
kg last) samt större delsystem som 
raketsteg, motorer samt farkoster för 
återinträde i atmosfären.

  Kategori 2: omfattande annan missil- 
relaterad samt obemannad farkost-ut-
rustningar som inte täcks av kategori 1.

Wassenaar Arrangemanget (WA) bildades 
år 1996 som en konsekvens av upphöran-
det av COCOM. WA övertog COCOM:s 
kontrollistor IML samt IIL och i stor ut-
sträckning även COCOM:s grundläggande 
arbetssätt för att förändra dessa listor.

WA:s syfte är att bidra till regional och 
internationell säkerhet och stabilitet genom 
att stödja transparens och ansvarstagande 
avseende överföringar av konventionella 
vapen samt produkter och teknologier 
med dubbel användning, med förhindrande 
av destabiliserande ökningar av vapen. 
Antalet medlemmar är f n 40, inklusive 
Sverige.

WA upprätthåller kontrollistor som om-
fattar:

ca 540 dual-use artiklar som kan an-
vändas för militär utveckling.
ca 200 artiklar i en militär lista.

•

•

EG/EU
Redan år 1958 definierades i en hemlig 
förteckning de krigsmaterielprodukter 
som medlemsländerna för skydd av sina 
nationella intressen enligt artikel 223 får 
undanta från EG-gemensamma bestäm-
melser för upphandling m m.9

Med rådets förordning (EG) nr 3381/94 
infördes en reglering som syftade till fri 
rörlighet för produkter med dubbla an-
vändningsområden samt exportkontroll 
gentemot tredje land.

EU antog den 8 juni 1998 en gemensam 
uppförandekod för vapenexport. Koden 
ställer upp kriterier för kontrollen av export 
av konventionella stridsmedel. Koden är 
endast politiskt bindande. Till koden är 
knuten EU:s militära lista.10

Med rådets förordning (EG) nr 1334/2000 
infördes en reviderad kontroll avseende 
kontroll av produkter samt teknik med 
dubbla användningsområden. Kontrollis-
tan omfattar ca 650 produkter.

Med rådets förordning (EG) nr 1236/2005 
infördes förbud samt kontroll avseende 
utrustning m m för dödsstraff samt tortyr. 
Kommerskollegium ansvarar för kontroll 
enligt denna förordning.

I det fall EU inför sanktioner mot någon 
nation kan dessa även kopplas till en sär-
skild kontrollista.11

För sanktioner riktade mot mänskligt 

9  Prop 1991/92:174, s 30.
10  EU:s militära lista bygger  på Wassenaar-arrangemangets munitions list.
11  Med rådets förordning (EG) nr 423/2007 har bl a införts förbud mot utförsel av vissa varor på NSG:s och 

MTCR:s listor som bilaga 1 samt införts kontroll av vissa ytterligare produkter (utöver dem som kontrol-
leras enligt förordning EG nr 1334/2000) som bilaga 2.
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Statistiskt 
nummer 

Varuslag 

623 Bomullskrut 
624 Röksvagt krut 
625-626 Dynamit och andra sprängämnen 
627-628 Tändhattar 
630 Stubintråd och antändningsrör 
1369 Taggtråd 
1405-1410 Pansarplåt 
1922-1923 Luftfartyg, för militärt bruk 
1929,1940 Krigsfartyg 
1966 Avståndsmätare, delar till dessa 
1993-1996 Floretter, sablar, värjor, bajonetter, huggare med delar därtill 
1997-1998 Revolvrar och pistoler, med tillbehör och färdigbearbetade delar 
 Skjutgevär, även med tillbehör, samt maskingevär och kulsprutor utan lavetter; ävensom 

färdigbearbetade delar till sådana skjutvapen: 
1999 Gevär och karbiner för militärt bruk 
2000-2001 Jaktgevär räfflade med kaliber > 6 mm och andra jaktgevär, med undantag för slätborrade 

gevär 
2002 Kulsprutor, kulsprutegevär och kulsprutepistoler 
2003 Andra skjutgevär utom salongs- och skolgevär, luft och fjäderbössor  
 Krigsmateriel, ej särskilt nämnd, och delar därtill: 
2004 Pansar 
2005 Kanoner och haubitsar med kaliber < 15 cm 
2006 Kanoner och haubitsar med kaliber > 15 cm 
2007 Mörsare 
2008 Lavetter till kulsprutor 
2009 Lavetter, andra än till kulsprutor 
2010 Riktmedel samt eldledningsapparater 
2011 Bomb- (granat) kastare samt bomb och torpedutskjutningsapparater 
2012 Apparater för skjutning med kulspruta från flygplan 
2013 Stridsvagnar och pansarautomobiler 
2014 Annan 
2017 Tändmedel 
2018-2020 Patroner annan än hagelpatroner 
2021-2023 Patronhylsor till artilleripjäser samt andra patronhylsor med tändhatt 
 Ammunition, ej särskilt nämnd, och delar därtill: andra slag än projektiler för 

skjuthandvapen: 
2027  Oladdade projektiler för kanoner, haubitsar och mörsare 
2028 Laddade projektiler för kanoner, haubitsar och mörsare 
2029 Handgranater, även laddade 
2030 Minor och undervattensbomber, även laddade 
2031 Bomber, andra än undervattensbomber 
2032 Torpeder, även laddade 
2033 Andra 
(Mom 2) Utförsel må ej äga rum av sådana delar eller tillbehör till luftfartyg som uppenbarligen är 

avsedda för militära ändamål 
 

Tabell 1: Varuförteckning enligt kungörelse 1930:237
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förtryck finns en särskild förbudslista12 
som framgår av EU:s riktlinjer för sanktio-
ner. Denna sanktionslista blir automatiskt 
lagligt bindande i Sverige.

För sanktioner som innebär ett va-
penembargo behöver medlemsstaterna 
definiera nationellt vilken lista som gäller 
för förbudet. I Sverige används den gäl-
lande krigsmateriellistan. I samband med 
införandet av vapenembargo mot Iran har 
regeringen nyligen i en förordning13 defi-
nierat ett utökat förbud av s k ”paramilitär” 
utrustning.

Framväxt av svenska kontrollistor för krigs-
materiel
Ett flertal utredningar har behandlat frågan 
om krigsmaterielexport och som en del- 
frågeställning även behandlat principer 
och kriterier för definition och avgräns-
ning av krigsmaterielbegreppet. Över åren 
har en utredning enbart varit inriktad på 
krigsmaterielbegreppet, nämligen krigs-
materielbegreppsutredningen.14

Svenska kontrollistor har haft fem olika 
huvudstrukturer, vilka redovisas nedan;
Före 1949
Export av krigsmateriel har varit föremål 
för kontroll sedan 1918.15 I kungörelsen 

räknas de varuslag som omfattas av utför-
selförbud upp enligt då gällande tulltaxas 
intagna statistiska varuförteckning.
193016 utgavs en reviderad varuförteckning 
som framgår i stort av Tabell 1.
Genom 1932 års krigsmaterielberedning 
utreddes frågan om kontroll av tillverk-
ning av krigsmateriel som ledde till att 
en ny lag om kontroll av tillverkning av 
krigsmateriel infördes från 1935.17

I förarbetena18 till lagen behandlas frågan 
om innebörden av begreppet krigsmate-
riel:

Beredningen valde mellan två metoder: 
antingen att genom en allmän definition 
ange de egenskaper ett varuslag måste ha 
för att räknas som krigsmateriel eller ge-
nom att direkt uppräkna de varor som avses 
med beteckningen krigsmateriel.

Efter svårigheter att hitta en lämplig 
definition enligt första ansatsen valdes den 
senare med en förteckning över lämpliga 
varuslag.

Beredningen prövade även frågan om 
halvfabrikat till krigsmateriel skulle med-
tagas i företeckningen liksom specialma-
skiner för framställning av krigsmateriel.

För att bestämma varuförteckningen 
prövades olika befintliga uppräkningar och 

12  Rådet, 15114/05 ”Guidelines on Implementation and Evaluation of Restricted Mesaures (sanctions) in the 
Framework of the EU Common Foreign and Security Policy“.

13  Förordning 2007:704.
14  SOU 1989:66.
15  Kungörelse 1918:411.
16  Kungörelse 1930:437.
17  SFS 1935:395-396.
18  Proposition 89 till 1935 års riksdag, s 13.
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Nr Förteckning över krigsmateriel 
 Vapen (inklusive färdigberarbetade delar) 
1 Skjutvapen med kaliber > 5,6 mm med undantag för instickspipor, startpistoler, luft och fjädervapen, 

slätborrade bakladdade hagelgevär samt för livräddning, slakt eller dylikt avsedda skjutvapen 
2 Lavetter 
3 Apparater för beväpning av luftfartyg 
4 Bajonetter 
 Materiel för eldledning, signalering mm (avsedda för militärt bruk inklusive färdigbearbetade delar) 
5 Riktmedel, eldledningsmateriel, bombsikten, anordningar för fjärrstyrning och målsökning, 

kontrollapparater för styrda och målsökande projektiler, lyssnarapparater, strålkastare, 
avståndsmätare, observationsinstrument, apparater för optisk signalgivning samt apparater för 
infraröd strålning 

6 Apparater för stereoskopisk utvärdering och fotoundersökning, fototeodiliter samt fjärrmanövrerings- 
dopplerutrustning 

7 Radio- och radarmateriel, radiomotmedel, avstörningsutrustning samt radiosonder 
8 Miniatyr- och subminiatyrelektronrör samt fotoceller 
 Ammunitionsmateriel (inklusive färdigbearbetade delar) 
9 Patroner, projektiler, raketer, patron- och laddningshylsor samt kardusladdningar med undantag för 

hagel, hagelpatroner, patroner till startpistoler, projektiler till luft och fjäder vapen samt patroner för 
vapen avsedda för livräddning, slakt eller dylikt 

10 Bomber, robotar, torpeder och minor, laddade och oladdade 
11 Handgranater, standardladdningar och materiel för riktad sprängverkan samt för militärt bruk avsedda 

rökfacklor, rökkuber, rökbojar och liknande materiel, laddade och oladdade 
12 Sprängämnen och krut samt för raketer och torpeder avsedda drivmedel 
13 Pyrotekniska (lys-,brand- och rök-) ämnen 
14 Tändmedel med undantag av normalbrinnande svartkrutstubin 
 Övrig krigsmateriel (inklusive färdigbearbetade delar) 
15 Anordningar för spridning av stridsgaser samt radioaktiva och biologiska stridsmedel 
16 Kemiska, radioaktiva och biologiska stridsmedel samt skyddsmedel häremot 
17 Till stridsgaser användbara ämnen och beredningar 
18 Difenylaminklorarsid, Difencylcuanarsid, Difenylklorarsin, Etyldiklorarsin, Fenylfiklorarsin, 

Klorvinyldiklorarsin och Metyldiklorarsin 
19 Eldsprutor samt dim- och rökbildningsapparater 
20 Materiel för sökning, desarmering och röjning av minor, bomber, robotar, raketer och torpeder, för 

minsvepning och minspärrning samt för indikering och mätning av radioaktiv strålning 
21 Krigsfartyg, landstigningsfartyg och stormbåtar 
22 Luftfartyg med undantag av glid- och segelflygplan med mindre flygvikt än 600 kg samt ballonger 

med mindre volym än 500 kubikmeter 
23 Fallskärmar samt specialutrustning för flygburna trupper 
24 Pansrade fordon 
25 Icke pansrade fordon 
26 Pansar och pansarplåt > 2 cm 
27 Stålhjälmar 
28 Bro- och överskeppningsmateriel 
29 Landningsmattor för flygplan 
30 Elektroniska räknemaskiner, ballistikkameror, ultraljudsgeneratorer och televisionskameror 
31 Maskiner och verktygsutrustningar särskilt avsedda för framställning och underhåll av sådan ovan 

nämnd materiel 
 

Tabell 2: Förteckning över krigsmateriel enligt kungörelse 1949:614 Tabell 2: Förteckning över krigsmateriel enligt kungörelse 1949:614
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indelningar av krigsmateriel. Beredningen 
fastnade för att välja samma materielslag 
som framgår av ovanstående kungörelsen 
1930 angående förbud mot utförsel ur riket 
av vissa varor med motivet att det hade 
stora fördelar att tillverknings kontrollen 
omfattade samma varuslag som kontrol-
lerades vid utförsel.

Beredningen pekade även på att dessa 
varuslags rubriker i stort sammanföll med 
dem som uppräknats i 1925 års vapenhan-
delskonvention.19

1949 års kungörelse
Från den 1 januari 1950 infördes en ny 
kungörelse om förbud mot utförsel från 
riket av krigsmateriel.20

I denna kungörelse infördes en ny för-
teckning över krigsmateriel indelad i fyra 
huvudgrupper. Dessa utgjordes av vapen, 
materiel för eldledning och signalering 
m m, ammunitionsmateriel samt övrig 
krigsmateriel. Underindelning med sam-
manlagt 31 undergrupper framgår i stort 
av Tabell 2.

1949 års förteckning över krigsmateriel 
överarbetades vid flera tillfällen nämligen 

i omtryck 1966 och ändring 196921 samt i 
omtryck 197222 och ändring 197823.

Vid överarbetningen av förteckningen 
1966 som gällde från 1 januari 1967 ansågs 
det lämpligt att bibehålla den hittills tilläm-
pade metoden att genom rätt allmänt hållna 
formuleringar definiera vilken materiel 
som är krigsmateriel. 

I förhållande till tidigare förteckningar 
utgick civil flygmateriel samt vissa spräng-
ämnen medan annan materiel tillkom. 
Antalet undergrupper reducerades samt 
en definition av militära delkomponenter 
infördes.

1969 gjordes ett tillägg där flygplan 
av typ MFI 9 och delar därtill utgjorde 
krigsmateriel. 1969 års förteckning i stort 
framgår av Tabell 3.

Krigsmaterielinspektörens uttalanden 
om vad som är krigsmateriel enligt ut-
förselkungörelsen 1966 sammanställdes 
1969 i en sammanställning24 för att belysa 
krigsmaterielbegreppet. 

1972 genomfördes en reducering av 
antalet grupper som framgår av Tabell 4 
samt även omfattningen av kontrol-
lerade produkter varvid en nytryckning 

19 1925 års vapenhandelskonvention utarbetades genom Nationernas förbund. Konventionen undertecknades 
av åtskilliga stater, däribland Sverige, men blev aldrig ratificerad av erforderligt antal stater. Noteras bör 
att Sverige anpassade sitt licensgivningssystem i enlighet med konventionen. Syftet med konventionen 
var främst att förebygga utförsel av krigsmateriel till andra än statliga myndigheter eller av dem godkända 
enskilda mottagare i främmande land samt att åstadkomma en viss publicitet avseende den internationella 
handeln med krigsmateriel. 

20  Kungörelse 1949:614.
21  SOU 1070:63, sidan 12.
22  Kungörelse 1972:202.
23  SFS 1978:626.
24  KMI 41/69 som delgavs Riksskattenämnden, Generaltullstyrelsen, FMV, Luftfartsverket, Försvarets 

fabriksverk, Utrikes- och Försvarsdepartement samt Försvarsstaben.
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Nr Förteckning över krigsmateriel (inklusive speciella delar) 
1 Handeldvapen, kulsprutor m.m., undantag slätborrade hagelgevär samt vapen som inte är 

underkastade bestämmelser i vapenförordningen 
2 Artilleripjäser, granatkastare, eldsprutor m.m. 
3 Ammunition till materiel under 1 och 2 
4 Robotar, bomber, raketer, torpeder m.m. 
5 Materiel för stridsledning m.m. 
6 ABC-stridsmedel m.m. 
7 Sprängämnen m.m. 
8 Fartyg m.m. 
9 Luftfartyg m.m. 
10 Fordon 
11 Fotomateriel 
12 Hjälmar m.m. 
13 Materiel för infraröd strålning 
14 Materiel för dykning m.m. 
15 Strålkastare 
16 Bro- och överskeppningsmateriel 
17 Undertryckskammare 
18 Apparater för låga arbetstemperaturer 
19 Apparater för mätning av ljudets hastighet i vatten 
20 Elektronisk materiel 
21 Övningsmateriel 
22 Maskiner, verktyg m.m. 

 

Tabell 3: Förteckning över krigsmateriel enligt kungörelse 1969:465
Tabell 3: Förteckning över krigsmateriel enligt kungörelse 1969:465

Nr Förteckning över krigsmateriel (inklusive speciella delar) 
1 Handeldvapen, kulsprutor m.m. 
2 Artilleripjäser, granatkastare, eldsprutor m.m. 
3 Ammunition m.m. (till materiel under 1 och 2) 
4 Robotar, raketer, torpeder, bomber m.m. 
5 Materiel för stridsledning m.m. 
6 ABC-stridsmedel m.m. 
7 Sprängämnen m.m. 
8 Fartyg m.m. 
9 Luftfartyg m.m. 
10 Fordon 
11 Materiel för strålning m.m. 
12 Fotomateriel 
13 Hjälmar m.m. 
14 Övningsmateriel 
15 Maskiner, verktyg m.m. 

 

Tabell 4. förteckning över krigsmateril enlgit kungörelse 1972:202, med kungörelse 1978:626 
tillfördes en ny grupp 14 BromaterielTabell 4: Förteckning över krigsmateriel enlig kungörelse 1972:202, med kungörelse 
1978:626 tillfördes en ny grupp 14 Bromateriel
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gjordes av kungörelsen från 1949. Denna 
förordningsändring presenterades i en 
proposition25 där även nya riktlinjer för 
krigsmaterielexporten lades fram. 

En viktig förändring var att den materiel 
som är undantagen föreslogs ändras från 
nuvarande tillverkad före år 1860 till före 
sekelskiftet.

I utförselkungörelsen tillfördes även 
en ny paragraf 3, enligt vilken chefen för 
handelsdepartementet bemyndigades att i 
brådskande fall förordna att kungörelsen 
under begränsad tid även skall kunna till-
lämpas även ifråga om vara som inte finns 
upptagen i krigsmaterielföreteckningen 
men som kan få militär användning. Denna 
paragraf upphörde den 1 januari 1983 med 
den lag26 som då trädde i kraft.

1982 års förordning
Från den 1 januari 1983 infördes en ny 
lag27om förbud mot utförsel av krigs-
materiel, till lagen fogades även en ny 
förordning28 med krigsmaterielförteckning 
som framgår av Tabell 5. Lagen och förord-
ningen upphävde 1949 års kungörelse.

I propositionen29 som föregick den nya 
lagen och förordningen kommenteras 
krigsmaterielbegreppet i kapitel 7.2

Det konstateras att i 1971 års riktlinjer 
används begreppet krigsmateriel men att 
detta inte är entydigt och att dess innebörd 
eller omfattning har från tid till annan 
kunnat skifta.

Utredningen refererar även till krigsma-
terielinspektörens uttalande från 197630 
om vad som är att anse som krigsmateriel 
enligt utförselkungörelsen. Där framhölls 
att enstaka civilanvändning av en krigsma-
terielartikel föranleder inte omklassifice-
ring. Först om en viss bredd kan påvisas i 
fråga om civil användning kan artikeln bli 
avförd från krigsmaterielbegreppet. Civila 
standardvaror kan å andra sidan aldrig 
klassificeras som krigsmateriel. 

Exempel på materiel som hänförts till 
ej krigsmateriel angavs i propositionen; 
Radarmateriel för övervakning av luft- 
och vattenområden, radioutrustning för 
kommunikation som inte är integrerad i 
ett stridslednings eller eldledningssystem 
samt terränggående fordon utan vapen-
installation, elektronik – för militära eller 
civila ändamål – var en andra viktig fråga 
som diskuterade mot bakgrund av utveck-
lingen inom elektronikkomponent området 
(elektronrör till halvledarkomponenter och 
integrerade kretsar. 

25  Prop 1971:146.
26  Lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel m m.
27  Ibid.
28  Förordning  (1982:1062) om förbud mot utförsel av krigsmateriel
29  SOU 1881:39 Svensk krigsmaterielexport, betänkande av 1979 års krigsmaterielexportkommitté.
30  KMI 41/76 som delgavs Riksskattenämnden, Generaltullstyrelsen, Försvarets materielverk, Luftfartsverket, 

Förenade fabriksverken, Utrikes-, Finans- och  Försvarsdepartementet samt Försvarsstaben.
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Utredningen konstaterar att det är svårt 
att genom generella föreskrifter ge riktlin-
jer för gränsdragningen mellan militär och 
civil teknik. 

Övnings- och utbildningsmateriel var en 
tredje fråga som behandlades. Saken gällde  
huruvida denna skulle vara krigsmateriel. 

1988 års förordning
Den första juli 1988 trädde en ny lag31 om 
utförsel av krigsmateriel i kraft med en för-
ordning32. Den av förordningen framgående 

krigsmaterielförteckningen är i princip lika 
som den i 1982 år förordning (Tabell 5).

Lagen skärpte handläggningen av utför-
selfrågor bl a mot bakgrund av utredningen 
Försvarsindustrins utlandsverksamhet.33 
Propositionen34 behandlar begreppet 
krigsmateriel kortfattat, men framför två 
viktiga slutsatser.

Man konstaterar att mot bakgrund 
av svårigheten att dra gränsen mel-
lan militär och civil materiel så har 

•

31 Lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel m m.
32 Förordning (1988:561) om förbud mot utförsel av krigsmateriel m m.
33 SOU 1987:8. Utredningen tillsattes 1985 mot bakgrund av det ökade internationella samarbetet på krigs-

materielområdet och behovet att kunna styra industrins verksamhet så att riksdagens riktlinjer på området 
kan fullföljas.

34  Prop 1987/88:154, kapitel 5.

Nr Förteckning över krigsmateriel (inklusive speciella delar) 
1 Handeldvapen m.m. 
2 Artilleripjäser m.m. 
3 Ammunition m.m. (till materiel under 1 och 2) 
4 Robotar, raketer, torpeder, bomber m.m. 
5 Materiel för stridsledning m.m. 
6 ABC-stridsmedel m.m. 
7 Sprängämnen m.m. 
8 Fartyg m.m. 
9 Luftfartyg m.m. 
10 Fordon 
11 Materiel för strålning m.m. 
12 Fotomateriel 
13 Hjälmar m.m. 
14 Bromateriel 
15 Övningsmateriel 
16 Maskiner, verktyg m.m. 

 

���������������������������������������������������������������������������
Tabell 5: Förteckning över krigsmateriel Förordning 1982:1062 samt 1988:561
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regeringen 1984 utsett sex fristående 
experter på nivån institutionschef, 
med erfarenhet av skilda tekniska 
och vetenskapliga områden, som ett 
tekniskt-vetenskapligt råd som står 
till krigsmaterielinspektörens förfo-
gande vid bedömning, enskilt eller 
i grupp, av de avgränsningsproblem 
som kan uppstå vid klassificeringen 
av materiel.
Föredragande statsråd konstaterar 
vidare att den nuvarande förteck-
ningen över krigsmateriel har varit 
oförändrad under en lång följd av 
år. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen inom området bör en sär-
skild utredare tillkallas för att se över 
krigsmaterielbegreppet med syfte att 
genomföra de utvidgningar som kan 
behövas för att åstadkomma en kor-
rekt klassificering av civil respektive 
militär materiel.

Krigsmaterielbegreppsutredningen
Den i propositionen35 anmälda utredningen 
tillsattes av regeringen 1988-06-22 och 
denna utredning avlämnade sitt betän-
kande36 den 28 september 1989.

Krigsmaterielbegreppsutredningen före-
slår en ändring på så sätt att lagen byggs ut 
med en beskrivning i klartext av vilka ma-
terielslag som omfattas av regelsystemet. 
Härigenom får riksdagen en mer ingående 
befattning än tidigare med avgränsningen 
av lagens tillämpningsområde. 

Utförsellagens tillämpningsområde skall 

•

definieras till att gälla krigsmateriel och 
produkter jämställda med krigsmateriel.

Utredningen specificerar sammanlagt 
tio huvudkategorier av materiel som bör 
omfattas av utförsellagen och uttryckligen 
nämnas i denna. För fem av dessa katego-
rier anser utredningen att beteckningen 
krigsmateriel är tekniskt och språkligt 
adekvat, medan de övriga fem avser pro-
dukter som i utförsellagens mening skall 
anses jämställda med krigsmateriel. 

Som utgångspunkt för sina ställningsta-
ganden presenterar utredningen en analys 
av den tekniska utvecklingens inverkan på 
materielklassificeringen. 

Grundläggande bör vara en bedömning 
av vilken funktion den enskilda produkten 
har i det totala militära stridsförloppet. 
Tre faser kan urskiljas om man ser detta 
förlopp i övergripande perspektiv. I kro-
nologisk ordning rör det sig om

ett förbredeleseskede, till vilket kan 
hänföras dels tillverkning, utprovning 
och iståndsättande av materiel, dels 
olika introduktionsåtgärder i form av 
utbildning, övning m m.
ett skede som omfattar planering 
och ledning av krigets förande i 
stort, inbegripet olika förflyttningar 
av personal och materiel, sambands-
tjänst m m och
den på direkt konfrontation inriktade 
egentliga stridsinsatesen

1.

2.

3.

35  Ibid.
36 SOU 1989:66 Begreppet krigsmateriel, betänkande av krigsmaterielbegreppsutredningen.
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Utredningen tar ställning mot tanken på 
införandet av ett s k köparkriterium. 
 
1992 års förordning
Från den 1 januari 1983 infördes nuvaran-
de lag om krigsmateriel37 med förordning38. 
Med denna lag sammanfördes de tidigare 
separata lagstiftningarna om tillverkning 
från 1935 samt utförsel från 1918.

I förarbetena39 till lagen uttryckte före-
dragande statsråd i sammanfattningen;

Jag delar i stort den uppfattning som 
begreppsutredningen har gett uttryck för. 
Med utgångspunkt i utredningens förslag 
har en fortsatt analys skett, bl a i ljuset av 
motsvarande regler i EG-länderna. Jag 
kommer att föreslå att regeringen, liksom 
hittills, skall föreskriva vad som skall 
utgöra krigsmateriel. De bedömningar 
jag redovisar i denna del bör utgöra  ut-
gångspunkter för regeringens arbete med 
att fastställa en förteckning över vad som i 
lagens mening skall utgöra  krigsmateriel. 
Hänsyn måste därvid tas till såväl våra 
nationella krav på en sådan förteckning 
som de som gör sig gällande med hänsyn 
till vår strävan efter medlemskap i EG. 
Det leder till att fler försvarsrelaterade 
produkter än i dag kan komma att klas-
sificeras som krigsmateriel. Jag förutser 
att denna förteckning kan komma att ses 
över med tätare mellanrum än vad som 
hittills har varit fallet.

Den i förordningen beslutade krigsmateriel-
förteckningen framgår av Tabell 6.

I förarbetena40 redovisas följande motiv 
i stort:

Liksom i dag bör sådana varor som har 
tillverkats före år 1890 inte utgöra krigs-
materiel.

Klassificering av krigsmateriel bör ske 
med utgångspunkt i materielens funktion 
och konstruktion. Produkter med såväl 
civil som militär användning bör klas-
sificeras som krigsmateriel när de i sin 
militära funktion har en förstörelsebring-
ande effekt.

Ett köparkriterium som alternativ avvi-
sas med motivet att svårigheter då uppstår 
för de kontrollerande myndigheterna.

Vad avser produkter som används 
såväl militärt som civilt, och som inte 
har särskilt utformats för militärt bruk, 
bör den allmänna principen vara att de 
inte skall utgöra krigsmateriel. För pro-
dukter med förstörelsebringande effekt 
bör klassificeringskriteriet vara kopp-
lat till produktens militära användning. 
Kunskapsöverföring är ett vittgående 
begrepp som är svårt att avgränsa med er-
forderlig klarhet. Det är angeläget att KMI 
uppmärksamt följer utvecklingen inom 
kunskapsöverföringsområdet och att före-
tagen rådgör med KMI i dessa frågor. 

Vid fastställandet av krigsmaterielför-
teckningen bör hänsyn tas till det krigs-

37  SFS 1992:1300.
38  SFS 1992:1303.
39  Prop. 1991/92:1974, Lag om krigsmateriel.
40  Ibid kap 4.
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Tabell 6: Förteckning över krigsmateriel Förordning 1992:1303

A. Förteckning över krigsmateriel för strid (KS)  
KS 1 Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm m. m. 
KS 2 Eldrörsvapen med kaliber ³20 mm m. m. 
KS 3 Ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen m. m. 
KS 4 Robotar, raketer, torpeder, bomber m. m. 
KS 5 Apparater och utrustningar för inriktning och styrning m.m. av 

krigsmateriel för strid m.m. 
KS 6 ABC-stridsmedel m. m. 
KS 7 Krut och sprängämnen m. m. 
KS 8 Krigsfartyg m. m. 
KS 9 Stridsflygplan m. m. 
KS 10 Stridsfordon m. m. 
KS 11 Riktade energivapensystem. 

B. Förteckning över övrig krigsmateriel  

I denna förteckning avses med "särskilt modifierade för militärt bruk" en 
strukturell, elektrisk eller mekanisk ändring som medför utbyte av en 
komponent med åtminstone en speciellt utformad militär komponent, eller 
tillägg av åtminstone en sådan komponent. 

En produkt anses särskilt utformad för militärt bruk om den primärt 
utvecklats eller konstruerats utgående från en militär specifikation eller 
målsättning oavsett om den också har en civil användning. 

Med "speciella delar och komponenter" avses delar och komponenter som 
utformats särskilt för militärt bruk eller modifierats härför enligt 
ovanstående definition samt är färdigbearbetade till sitt avsedda utförande 
eller att endast någon eller några oväsentliga arbetsoperationer återstår. 
Maskinelement och elektriska och elektroniska komponenter av standardtyp 
utgör dock ej krigsmateriel, om modifieringen är av mindre omfattning och 
inte väsentligen ändrar komponentens funktion. 

ÖK 21 Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm m. m. 
ÖK 22 Eldrörsvapen med en kaliber ³20 mm m. m. 
ÖK 23 Ammunition m. m. 
ÖK 24 Bomber, torpeder, raketer, robotar och missiler m. m. 
ÖK 25 Spanings- och mätutrustningar m. m. särskilt utformade eller 

modifierade för militärt bruk m. m., bl. a. 
ÖK 26 Skyddsmateriel m. m. 
ÖK 27 Sprängämnen m. m. 
ÖK 28  
ÖK 29 Flygplan och helikoptrar särskilt utformade eller modifierade för 

militärt bruk m. m. 
ÖK 30 Fordon, särskilt utformade eller modifierade för militärt bruk 

m.m., bl.a. 
ÖK 31 Riktade energivapensystem m. m. 
ÖK 32 Fortifikatoriska anläggningar m. m. 
ÖK 33 Elektronisk utrustning särskilt utformad för militärt bruk m.m. 
ÖK 34 Fotografisk och elektrooptisk bildutrustning särskilt utformad för 

militärt bruk m.m. 
ÖK 35 Övningsmateriel m. m. 
ÖK 36 Utrustning för tillverkning av krigsmateriel, m. m. 
ÖK 37 Programvara. 
 

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarationsskyldighet 
föreligger enligt 25§ förordningen (1992:1303)om krigsmateriel 
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materielbegrepp som tillämpas av länderna 
inom EG.

I Sverige har vi sedan utförselförbud 
för krigsmateriel infördes behandlat den i 
krigsmaterielförteckningen upptagna ma-
terielen som en kategori produkter. I den 
förteckning som gällde fram till år 1967 
indelades materielen dock i undergrupper 
enligt den statistiska varuförteckningen 
eller teknisk samhörighet i övrigt.

En grundläggande bedömning bör avse 
frågan om hur aktivt en viss produkt med-
verkar till att uppnå stridsverksamhetens 
yttersta syfte, dvs. att åstadkomma förstö-
relse. Även inom de materielgrupper som 
med dessa och andra bedömningsgrunder 

utgör krigsmateriel, finns det skillnader 
i närheten till stridsförloppet. Detta mo-
tiverar en indelning av krigsmaterielen i 
två kategorier. De förstörelsebringande 
vapnen och vapensystemen, deras ome-
delbara stödsystem samt de krut och 
sprängmedel och kemiska och biologiska 
substanser som kan utgöra verkansmediet 
för sådana vapen skulle då hänföras till en 
kategori krigsmateriel för strid. Den andra 
kategorin, som bör benämnas övrig krigs-
materiel, kommer då att omfatta resterande 
materiel, som inte har förstörelsebringande 
egenskaper.

I kategorin krigsmateriel för strid bör 
huvuddelen av de produkter som upptas i 

A. Förteckning över krigsmateriel för strid (KS)  
KS 1  Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm m. m.  
KS 2  Eldrörsvapen med kaliber ³20 mm m. m.  
KS 3  Ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen m. m.  
KS 4  Robotar, raketer, torpeder, bomber m. m.  
KS 5  Apparater och utrustningar för inriktning och styrning m.m. av 

krigsmateriel för strid m.m.  
KS 6  ABC- stridsmedel m. m.  
KS 7  Krut och sprängämnen m. m.  
KS 8  Krigsfartyg m. m.  
KS 9  Stridsflygplan m. m.  
KS 1 0 Stridsfordon m. m.  
KS 11  Riktade energivapensystem.  

B. Förteckning över övrig krigsmateriel  
I denna förteckning avses med "särskilt modifierade för militärt bruk" en 
strukturell, elektrisk eller mekanisk ändring som medför utbyte av en 

komponent med åtminstone en speciellt utformad militär komponent, eller 
tillägg av åtminstone en sådan komponent.  

En produkt anses särskilt utformad för militärt bruk om den primärt 
utvecklats eller konstruerats utgående från en militär specifikation eller 
målsättning oavsett om den också har en civil användning.  

Med "speciella delar och komponenter" avses delar och komponenter som 
utformats särskilt för militärt bruk eller modifierats härför enligt 
ovanstående definition samt är färdigbearbetade till sitt avsedda utförande 
eller att endast någon eller några oväsentliga arbetsoperationer återstår. 
Maskinelement och elektriska och elektroniska komponenter av standardtyp 
utgör dock ej krigsmateriel, om modifieringen är av mindre omfattning och 
inte väsentligen ändrar komponentens funktion.  

ÖK 21  Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm m. m.  
ÖK 22  Eldrörsvapen med en kaliber ³20 mm m. m.  
ÖK 23  Ammunition m. m.  
ÖK 24  Bomber, torpeder, raketer, robotar och missiler m. m.  
ÖK 25  Spanings -  och mätutrustningar m. m. särskilt utformade eller 

modifierade för militärt bruk m. m., bl. a.  
ÖK 26  Skyddsmateriel m. m.  
ÖK 27  Sprängämnen m. m.  
ÖK 28   

ÖK 29
 

Flygplan och helikoptrar särskilt utformade eller modifierade för 
militärt bruk m. m.

 

ÖK 30
 

Fordon, särskilt utformade eller modifierade för militärt bruk 
m.m., bl.a.

 

ÖK 31
 

Riktade energivapensystem m. m.
 

ÖK 32
 

Fortifikatoriska anläggningar m. m.
 

ÖK 33
 

Elektronisk utrustning särskilt utformad för militärt bruk m.m.
 

ÖK 34
 

Fotografisk och elektrooptisk bildutrustning särskilt utformad för
 

militärt bruk m.m.
 

ÖK 35
 

Övningsmateriel m. m.
 

ÖK 36
 

Utrustning för tillverkning av krigsmateriel, m. m.
 

ÖK 37
 

Programvara.
 

 

Fartyg för bevakning. Komponenter och utrustning som särskilt utformats eller 
modifierats för krigsfartyg samt särskild marin utrustning m m�
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Framväxt av svenska kontrollistor för strate-
giska produkter (produkter med dubbelan-
vändning)

I kapitlet om COCOM ovan beskrivs att 
en informell exportkontroll av strategiska 
produkter ägt rum 1950–1967.

Den s k Datasaabaffären i mitten på 
70-talet ledde till ett 1982 infört internt 
svenskt ”arrangemang”41 mellan FMV 
och Sveriges Industriförbund för förstärkt 
säkerhetsskydd i Sverige för viss utländsk 
civil teknologi med möjlig militär tillämp-
ning s k dubbeltillämpningsteknologi. 

Sverige hamnade även på en amerikansk 
lista över ”riskabla länder”42 den s k Pen-
tagonlistan som tänkbart transiteringsland. 
Sverige var nu det enda land i Västeuropa 
som saknade en exportkontrolllag. 

Regeringen utfärdade därför en förord-
ning om förbud mot viss utförsel i juni 
1986.43 En förutsättning var att varan var 
tillverkad i utlandet.

Till förordningen fanns en varuförteck-
ning:
I    Automatiska databehandlingsmaskiner 

m m.
II   Tryckta kretsar m m.
III  Instrument för mätning och kontroll  

m m.
IV  Tillverkningsutrustning för I-III.
V   Databand m m.

de tio första positionerna i den nuvarande 
förteckningen ingå i denna kategori. Här-
utöver bör tillkomma strålvapen. 

Särskilt utformad programvara bör ut-
förselkontrolleras. 

Till kategorin Övrig krigsmateriel bör 
hänföras materiel enligt nuvarande krigs-
materielförteckning i den mån produk-
terna är utformade för militärt bruk. 
Produktområdet broar m m bör gå helt 
ur förteckningen.Vissa fortifikatoriska an-
läggningar skall utgöra krigsmateriel.

 Viss utrustning, som inte utgör krigs-
materiel enligt nuvarande förteckning men 
som ingår i EG-ländernas förteckningar, 
tillföras i förteckningen över övrig krigs-
materiel. I första hand berör det materiel 
inom områdena elektronik och fordons-
materiel. 

Andra områden inom vilka en vidgning 
av krigsmaterielbegreppet bör övervägas 
är: utrustning för försvar mot och upptäckt 
av biologiska och kemiska stridsmedel, 
Kemiska produkter inom sprängämnesom-
rådet samt viss ubåtsutrustning. 

Beträffande Teknisk-vetenskapliga rådet 
uttalades att rådets verksamhet bidrar till 
att klassificeringsfrågorna kan beredas 
med konsekvens och sakkunskap och bör 
fortsätta som hittills.

41  Ibid, detta arrangemang som förhandlades med de amerikanska myndigheternas insikt innebar svensk 
tillgång till nödvändig militär teknologi utan onödig tidsutdräckt.

42  En annan bidragande orsak var den s.k containeraffären med tillverkningsutrustning för högteknologi.
43  SFS 1986:89; Förordning om förbud mot viss utförsel, den s.k Högteknologiförordningen.  Kontrollen 

utövades av tullmyndigheterna.



40

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

2-2008 2-20082-2008

Under 1992 utfördes ändringar i förord-
ningen som innebar att innehållet i stort 
kom att omfatta COCOM:s industrilista.

En mer detaljerad förteckning över 
kontrollerade produkter framgick av en 
särskild förordning (TFS 1992:16) som 
publicerades i Tullverkets författnings-
samling.

Med lagen (1991:341) om förbud mot 
vissa varor som kan användas i massför-
störelsesyfte infördes svenska kontrollåt-
gärder vad gäller utförsel av missiler m m, 
viss tillverkningsutrustning för biologiska 
och kemiska stridsmedel samt kemiska 
prekursorer.44

I förordningen till lagen45 definierades 
kontrollistor som i stort stämde överens 
med de som överenskommits i exportkon-
trollregimerna NSG, AG samt MTCR.

Från 1 januari 199546 omarbetades den 
tidigare lagstiftningen i en ny lagstiftning 
genom lagen om strategiska produkter, 
genom en omarbetning av massförstörelse 
lagen, inarbetande av högteknologiför-
ordningen samt lagen om kärnteknisk 
verksamhet.

2001 infördes en ny lagstiftning47 base-
rad på förändringarna inom EU (Förord-
ning (EG) 1334/2000), där benämningen 
blev produkter med dubbla användnings-
områden.

Produktlistan till denna förordning utgör 
en sammansmältning av de kontrollistor 
som utarbetas inom exportkontrollregi-
merna, strukturen framgår av Tabell 9.

Förändringsfaktorer
Försvarsindustrins internationalisering –  
Globalisering
Det kalla krigets slut och de därigenom 
initierade förändringarna av försvars-
maktsstrukturer har lett till minskade 
materielbehov i volym. Minskade serier 
och teknologiutveckling leder till ökade 
kostnader.

Försvarsindustrins svar på detta, i Sve-
rige även ett politiskt uttalat mål, har blivit 
en internationell konsolidering av indu-
strin. Svensk försvarsindustri har blivit 
försvarsindustri verksam i Sverige.

På kundsidan har nationerna mött 
detta med ett samarbete som kravställare 
och samordnade köpare. Det så kallade 
sexnationsavtalet FA/LOI (Framework 
Agreement/Letter of Intent) där Sverige 
och fem andra länder48 med systeminte-
grerande försvarsindustrier deltar är ett 
exempel på detta. Det nordiska avtalet 
om försvarsmaterielsamarbete är ett annat 
sådant exempel. Därutöver så har reger-
ingen (försvarsdepartementet)ett tjugotal 

44  Ds 1990:4, Kontroll av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte. 
45  Förordning 1991:343, massförstörelseförordningen.
46  Lag 1994:718 om ändring av lagen 1991:341. 
47  Lag 2000:1064.
48  Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike samt Storbritannien.
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Tabell 9: Struktur för EU:s kontrollista för produkter med dubbel användning
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bilaterala avtal inom försvarsområdet. 
Avtalet med USA har en särskild ställning, 
transatlantiska länken, genom behovet av 
import av amerikansk högteknologi för 
våra försvarssystem.

En drivande kravfaktor mot bakgrund 
av pågående internationella operationer i 
sammansatta förband är kraven på intero-
perabilitet mellan olika försvarssystem.

Inom EU pågår, genom bildandet av 
Europeiska försvarsbyrån (EDA), ett 
bildande av en gemensam försvarsindu-
strimarknad.

Kommissionen i EU planerar även åtgär-
der för att skapa ett förenklat system för 
export av försvarsprodukter, system och 
komponenter, mellan medlemsländerna 
benämnt ”Intra Community Transfer”.

Nätverksbaserat försvar
Nätverksbaserat Försvar (NBF) är en av 
grunderna i det framtida försvarets utveck-
ling. En väsentlig faktor är integrationen 
mellan civila och militära system. Utveck-
lingen av NBF är f n i sin inledning. Ur tek-
nisk aspekt drivs detta arbete inom FMV:s 
projektet LedsystT som syftar till att via ett 
antal demonstrationssteg definiera NBF för 
anskaffning från ca 2010.

För att stödja detta arbete har industrin 
i Sverige bildat ett Joint Venture-företag, 
Saab/Ericsson NBD Innovation AB. Avtal 
finns via Saab och Ericsson med Boeing 
och IBM.

Regeringens proposition 2001/02:1022 
följdes av ett riksdagsbeslut 2001-12-06.

Regeringen anför att den påbörjade 
utvecklingen mot nätverksbaserat försvar 

skall fortsätta. Det nätverksbaserade för-
svaret kan beskrivas utifrån en övergri-
pande indelning av

Försvarsmaktens förmåga i olika avse-
enden i följande delar:

Information och omvärldsuppfatt-
ning
Ledning med beslutsstöd
Insats och verkan

Om dessa delar med alla sin ingående 
mänskliga och tekniska komponenter 
byggs samman i ett nätverk, skapas dels 
förutsättningar för rätt verkan, på rätt 
plats vid rätt tidpunkt, dels möjligheter till 
synergieffekter.

Utvecklingen av dagens försvar mot 
ett nätverksbaserat är enligt regeringen 
en naturlig inriktning i likhet med den 
utveckling som sker i det övriga samhäl-
let. Ett nätverksbaserat försvar bör av 
ekonomiska och tekniska skäl till stor del 
bygga på civilt utvecklad teknik och civil 
infrastruktur.

Militärteknisk utveckling
Utvecklingen i samhället mot ett infor-
mationssamhälle skapar möjligheter men 
också sårbarhet. Telekommunikation och 
informationsteknik spelar en allt viktigare 
roll för samhällets utveckling samt för att 
vitala samhällsfunktioner skall upprätthål-
las. Utvecklingen inom informationstek-
niken samt den ökande globaliseringen 
innebär samtidigt att risken för olika for-
mer av hot ökar.

Förr var rymd- och försvarsindustrin 

•

•
•
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ledande inom ett flertal teknikområden 
och bidrog till nya tekniska innovationer 
för civil tillämpning. Detta har under det 
senaste årtiondet svängt till det motsatta 
förhållandet.

Denna förändring medför ett ökat bero-
ende av civil infrastruktur och teknik vilket 
också bidrar till ökad sårbarhet.

NBF tar avstamp i den teknikutveckling 
som skett inom främst kommunikations- 
och informationstekniken. Målsättningen 
är att kunna skapa en tillräckligt robust 
kommunikations- och informationsinfra-
struktur till vilket komponenter (sensorer, 
beslutsfattare/människor och verkanssys-
tem) skall kunna kopplas.

Centrala teknikområden i framtidens 
flexibla insatsförsvar är flera och varierar 
över tiden. Initialt kommer kommunika-
tions- och informationsteknik, inkluderat 
data- och informationsfusion och besluts-
stöd, sensorteknik, människa–system 
–interaktion (MSI) samt säkerhet (med 
betoning på informationssäkerhet) vara 
centrala. I ett något längre perspektiv, när 
vinsterna med den förbättrade omvärlds-
uppfattningen kan skönjas, kommer ver-
kansteknik hamna mer i fokus.

Utformningen av Försvarsmaktens led-
ningssystem skall medge en hög grad av 
interoperabilitet. Den långsiktiga utveck-
lingen av interoperabilitet skall syfta till 
att man skall kunna genomföra insatser 
vid höga konfliktnivåer baserad på gemen-
samma metoder och tekniska lösningar.

Utvecklingen mot ett nätverksbaserat 
försvar innebär en förändring från för-
måga knuten till enskilda plattformar, 

till exempel flygplan och fartyg, mot ett 
framtida koncept baserat på olika tjänster 
inom de militära basfunktionerna. Dessa 
tjänster skall vara tillgängliga i nätverk. I 
konceptet nätverksbaserat försvar flyttas 
fokus från enskilda delsystems förmågor 
till hela systemets förmåga. Detta kräver ett 
nätverkstänkande där mänsklig handling 
och olika resurser samordnas flexibelt.

Nätverk av nätverk, där olika förband, 
system och komponenter lättare kan sättas 
samman efter behov förbättrar möjlighe-
terna att uppnå ledningsöverläge. Den nät-
verksbaserade informationsinfrastrukturen 
skall knyta samman informationssystem, 
inklusive sensorer, datorstödd samman-
ställning och tekniskt beslutsstöd.

Sammantaget ger detta kraftigt förbätt-
rade möjligheter att inhämta, bearbeta och 
sprida information.

Försvar blir säkerhet – integrering civilt- 
militärt
Attacken på World Trade center i New 
York samt mot Pentagon 2001 (”9/11”) 
kan sägas ha skapat ett paradigmskifte i 
synen på gränsen mellan civil och militär 
förmåga.

Vi kan även se detta i den svenska för-
ändringen genom avskaffandet av totalför-
svaret och införandet av samhällssäkerhet 
som samlande begrepp.

Civila säkerhetsorganisationer även 
inkluderande gränsskydd, kustbevakning 
m.m. ser nya behov av produkter för att 
möta den nya hotbilden.

Amerikanska Department of Homeland 
Security har i maj 2007 definierat nya 
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prioriterade teknologiska behov inom ett 
antal områden:

Gränsskydd

•   Skydd av laster 
•   Skydd mot BC-hot 
•   Skydd av ”Cyberspace” 
•   Detektering av explosivämnen 
•   Incidentledning 
•   Delad information med andra 
•   Skydd av infrastruktur 
•   Interoperabilitet 
•   Maritim säkerhet 
•   Scanning av människor

Många av de efterfrågade teknologierna är 
eller är nära traditionella militära teknolo-
gier som t ex ballistiskt skydd, sensorer, 
ledningssystem, automatisk målföljning, 
BC-skydd, fortifikatoriskt skydd m m.

Försvarsindustrin ser naturligtvis en ny 
marknad i detta och börjar även införa be-
greppet säkerhets och försvarsindustri.

Civila tillämpningar av militär teknologi 
blir ett nytt affärsområde.

Samtidigt utgör den civila utvecklingen 
alltmer en grund för utvecklingen av mi-
litära system. Den tidigare långsiktiga ut-
vecklingen av militära system med statliga 
utvecklingsmedel ersätts i ökad grad med 
”köp från hyllan” COTS (Commercial off 
the shelf) för att möta omedelbara opera-
tiva behov i de pågående internationella 
operationerna.

Inom många områden är de kommer-
siella behoven teknologidrivande – IT 

området är ett tydligt exempel.
Ett annat förändringsområde utgör 

tjänsteområdet. För försvarsindustrin växer 
tjänsteområdet.  Detta beror på att mjukva-
rudelen i produkterna ökar men även på att 
staten genom Offentlig Privat Samverkan 
(OPS) överför traditionella stöduppgifter 
för Försvarsmakten till industrin.

Inom det tekniska området sker även en 
uppdelning mellan Försvarets materielverk 
(FMV) och industrin, där FMV mera tar 
ansvar på nivån ”system av system” och 
industrin på materielsystemnivån när det 
gäller de tekniska lösningarna. 

I Sverige kan vi även se att neddrag-
ningen av stödmyndigheterna till försvars-
makten skapat ett antal konsultföretag som 
verkar inom tjänstesektorn riktat mot för-
svars/säkerhetssektorn. Dessa företag ser 
alltmer affärsmöjligheter med utländska 
försvarsmakter, anskaffningsmyndigheter 
m m.

Teknisk prognos
Teknisk prognos 200549 uttalar att begrep-
pen krig och fred har mindre aktualitet 
numera. Vårt nationella samhälle eller 
de internationella regioner där Försvars-
makten kommer att genomföra operativa 
insatser lär ständigt befinna sig i någon 
form av kris eller konflikt.

Det militära försvaret kommer att re-
duceras de närmaste 20 åren. De rent 
militära verksamheterna utgör inte längre 
dimensionerande krav vid utveckling av 
(lednings)system och förband. Funktio-

49  FMV, 2005-08-12, 57900/2005
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ner för att hantera samhällets säkerhet 
och integritet kommer att utvecklas och 
expandera under samma period. Försvars-
makten kommer, för att lösa sina uppgifter, 
att behöva samverka med andra nationella 
och internationella myndigheter, organisa-
tioner och företag mer än tidigare.

Prognosen utvecklar ett antal viktiga 
områden för framtiden:
•   Komplexa system
•   Spaning och verkan för nya uppgifter 
•   Skydd av soldater, plattformar och  
 anläggningar 
•   Obemannade system 
•   Miniatyrisering (nanoteknik, mikro 
 systemteknik)
•   Bioteknologi

Krigsmaterielutredningen KRUT
Nu gällande lag avseende kontroll av 
exporten av krigsmateriel trädde i kraft 
1993.

De stora omvärldsförändringar som skett 
sedan dess har påverkat och till vissa delar 
omformat den svenska utrikes-, försvars- 
och säkerhetspolitiken. Synen på det sven-
ska försvaret, dess roll och uppgifter har i 
grunden förändrats.

Förutsättningarna för försvarsindustrin, 
globalt, regionalt och lokalt, har på mot-
svarande sätt påverkats och förändrats. 
För att få en aktuell genomlysning av 
förutsättningarna för den framtida svenska 
exportkontrollen och ramarna kring den, 
beslutade regeringen i juli 2003 att tillkalla 
en särskild utredare. Utredaren skulle kart-
lägga de förändringar som skett i det in-

ternationella samarbetet och utvecklingen 
inom vapen- och krigsmaterielindustrin. 
Som utgångspunkt för sitt arbete hade 
utredaren de förutsättningar som gäller 
för den svenska utrikes-, försvars- och 
säkerhetspolitiken och Sveriges internatio-
nella åtaganden på exportkontrollområdet. 
Utredningen lade i februari 2005 fram 
betänkandet KRUT, Reformerat regel-
verk för handel med försvarsmateriel 
(SOU:2005:9). Betänkandet remissbe-
handlades 2005 och ärendet bereds inom 
Regeringskansliet. 

Betänkandet innehållet två förslag inom 
klassificeringsområdet.

•   Byte till EU:s materielförteckning

Utredningen föreslår att den svenska 
krigsmaterielförteckningen byts ut mot 
EU:s förteckning. 

Skälet till att ha en gemensam lista 
är att skillnaderna mellan de nationella 
förteckningarna verkar hämmande på en 
harmonisering av kodens tillämpning. 
Enligt utredningen skulle en övergång till 
EU:s förteckning på sikt förenkla såväl 
ISP:s klassificering av produkter som 
informationsutbytet med de andra med-
lemsstaterna. Den europeiska listan har 
ett något annorlunda klassificeringssystem 
och delar inte in materiel i krigsmateriel för 
strid respektive övrig krigsmateriel.

Detta bedöms dock inte innebära att fler 
eller färre produkter skulle underkastas 
tillståndskrav.

Del C i den svenska krigsmaterielför-
teckningen, där kemiska ämnen räknas 
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upp, föreslås vara kvar så att den dekla-
rationsskyldighet som gäller för sådana 
ämnen även framgent tydligt skall framgå 
av förordningen.

•   Lämnande av tekniskt bistånd i utlandet 
bör göras tillståndspliktigt

Utredningen föreslår att lämnande av tek-
niskt bistånd avseende försvarsmateriel 
i utlandet blir tillståndspliktigt. ISP har i 
dag ingen formell möjlighet att hindra att 
tekniskt bistånd lämnas av svenska företag 
eller myndigheter i ett land som inte är 
godtagbart som mottagare av försvarsma-
teriel, under förutsättning att företaget inte 
söker tillstånd att föra ut tillståndspliktig 
materiel, eller information som omfattas 
av försvarssekretess, som behövs för att 
kunna utföra den aktuella åtgärden. Tek-
niskt bistånd föreslås vara ”allt tekniskt 
stöd avseende försvarsmateriel som har 
samband med reparation, utveckling, till-
verkning, montering, testning, underhåll 
eller någon annan teknisk tjänst och som 
kan anta sådana former som utbildning, 
överföring av kunskaper och färdigheter 
eller ”konsulttjänster”. Vissa undantag 
från tillståndskravet är berättigade och bör 
definieras i förordningen.

Arms Trade Treaty (ATT)
På brittiskt förslag beslöt EU 2005 att ver-
ka för att FN utarbetar ett globalt, juridiskt 
bindande fördrag om kontroll av vapen-

handel (Arms Trade Treaty  ATT). Tanken 
är att alla överföringar av vapen (import, 
export och transitering) ska kontrolleras 
och att ett internationellt regelsystem ska 
utarbetas med gemensamma kriterier och 
överenskomna principer.

FN:s generalförsamling röstade med 153 
röster i december 2006 för en resolution av-
seende ATT.50 Ett flertal av viktigare aktörer, 
bl a USA, Ryssland och Kina, avstod dock 
från att stödja resolutionen.

Till generalförsamlingens möte hösten 
2007 skulle FN:s generalsekreterare ha 
inhämtat synpunkter och åsikter från med-
lemsstaternas regeringar. Avsikten var sedan 
att en grupp av regeringsexperter skall utar-
beta ett utkast till fördrag med början under 
år 2008. Sveriges synpunkter på ett framtida 
globalt fördrag om kontroll av vapenhandel 
lämnades i april 2007.

Fördraget avses under rubriken ”scope” 
definiera vad som är under kontroll. I de svar 
som EU, samt EU medlemsstater ingett till 
FN51 behandlas denna fråga övergripande 
i detta skede i processen. Genomgående 
pekas på den materiel som rapporteras 
till FN:s vapenregister. Koppling till EU:s 
militära lista samt regimernas olika kontrol-
listor görs som grund för ATT:s framtida 
definition.

Slutsatser
I Sverige har vi sedan 1918 fram till i dag 
haft en konsekvent nationell tillämpning 

50  UNGA A/Res/61/89 (December 2006).
51  FN generalsekreterare har begärt in svar till den 30 april 2007.
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C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarationsskyldighet 
föreligger enligt 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel  
Tabell 6: Förteckning över krigsmateriel Förordning 1992:1303 

ML Innhåll i stort 
1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra vapen och automatvapen med en 

kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum) samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade 
komponenter för dessa vapen: 

2 Slätborrade vapen med en kaliber som överstiger 20 mm, andra vapen eller utrustning med en kaliber 
som överstiger 12,7 mm (0,50 tum) kastare samt tillbehör som följer, liksom särskilt utformade 
komponenter för dessa vapen: 

3 Ammunition och temperingsdon enligt följande samt särskilt utformade komponenter för sådana: 
4 Bomber, torpeder, raketer, missiler, andra anordningar och laddningar med sprängverkan samt 

tillhörande utrustning och tillbehör, enligt följande, som särskilt utformats för militär användning och 
särskilt utformade komponenter för sådana: 

5 Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt relaterade system, utrustning för försök och 
skottställning samt motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär 
användning samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa: 

6 Markfordon och tillbehör enligt följande: 
7 Kemiska eller biologiska toxiska agens, "agens för kravallhantering", radioaktiva material, tillhörande 

utrustning, komponenter och material enligt följande: 
8 "Energetiska" material, och besläktade substanser, enligt följande: 
9 Krigsfartyg, särskild marin krigsmateriel och tillbehör enligt följande, samt komponenter till dessa 

som särskilt utformats för militär användning: 
10 "Flygplan", "aerostat", "UAV", flygplansmotorer och "flygplansutrustning", tillhörande utrustning 

och komponenter som särskilt utformats för militär användning, enligt följande: 
11 Elektronisk utrustning som inte förekommer på något annat ställe i EU:s gemensamma militära 

förteckning enligt följande och särskilt utformade komponenter: 
12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande utrustning, enligt följande, samt 

komponenter som utformats särskilt för dessa vapen: 
13 Pansar- eller skyddsutrustning och -konstruktioner och -komponenter, enligt följande: 
14 Specialiserad utrustning för militär utbildning eller för simulering av militära scenarion, simulatorer 

som särskilt utformats för att träna användningen av skjutvapen eller vapen som tas upp under ML1 
eller ML2 och särskilt utformade komponenter och tillbehör för dessa. 

15 Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning, och 
särskilt utformade komponenter och tillbehör för denna: 

16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter vars användning i en produkt som 
omfattas av förteckningen går att identifiera genom materialets beståndsdelar, form eller funktion, och 
som utformats särskilt för någon produkt som omfattas av ML1ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 
eller ML19. 

17 Övrig utrustning, material och bibliotek, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för 
dessa: 

18 Utrustning för framställning av produkter som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning, 
enligt följande: 

19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW), därtill hörande utrustning eller motmedelsutrustning 
och testmodeller, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa: 

20 Kryogen och "supraledande" utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter och 
tillbehör för sådan: 

21 "Programvara", enligt följande: 
22 "Teknik" enligt följande: 

Tabell 7: EU Militära förteckning (2007/197/GUSP) 

Tabell 7: Eu militära förteckning (2007/197/GUSP)
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av krigsmaterielbegreppet. Statsmakterna 
har haft en tydlig uppdelning av huvudele-
menten i regelverket, nämligen

vilken materiel som utgör krigsmateriel 
– en fråga av i allt väsentligt teknisk 
natur – respektive
villkoren för export av denna materiel, 
i enskilda fall eller generellt – en fråga 
av politisk natur.

Som framgått tidigare har naturligtvis vil-
ken materiel som kontrollerats förändrats 
över åren med den militärtekniska utveck-
lingen. En kärna har alltid varit verkans-
systemen och system, ammunition m.m. 
direkt kopplade till verkan. Därutöver har 
olika former av stödjande materiel ingått 
i kontrollen med över åren exempel på att 
samma materiel ingått och utgått.

Det internationella inflytandet över 
kontrollistan har varit begränsat, tydligt 
kopplat till den förda säkerhetspolitiken 
– alliansfrihet i fred syftande till neutralitet 
i krig. Det var egentligen först inför EU- 
inträdet som den nu gällande listan något 
anpassades. 

Värt att notera är uttalandet i proposi-
tionen om att EU-inträdet medför att kon-
trollistan torde behöva uppdateras oftare. 
I praktiken så har ingen ändring skett av 
bilagan till förordningen från 1993 till 
dags datum. Detta är ett förhållande som i 
princip strider mot det politiska åtagande 
Sverige har inom ramen för EU-samarbetet 
inom exportkontroll.

En möjlig förklaring kan sökas i organi-
sationsförändringen 1996 när KMI ombil-

•

•

dades till en fristående myndighet, ISP.
Kompetensen att utarbeta tekniskt 

underlag till förändringar av bilagan till 
förordningen flyttade då ut från reger-
ingskansliet. Initieringen av utredningen 
KRUT 2003 har samtidigt satt frågan om 
ändrad kontrollista i ”väntläge”, efter be-
tänkandet 2005 har regeringen ännu inte 
tagit ställning.

Beträffande det vi idag kallar produkter 
med dubbelanvändning har på ett helt an-
nat sätt än för krigsmateriel, som hanteras 
nationellt, det svenska kontrollregelverket 
anpassats internationellt.

Under lång tid från 1950 till 1967 skedde 
detta underhand via COCOM. Som fram-
gått tidigare blev flera brister uppenbara 
under 70- och 80- talen som ledde till en 
successiv integrering av de internationella 
kontrollistorna i Sverige.

Med nuvarande EG-förordning är den 
svenska kontrollen helt integrerad i en EU- 
gemensam kontroll, med en gemensam 
kontrollista. Även tekniska tjänster står 
under kontroll.

Samtidigt så är exportkontrollregimerna 
och arvet efter COCOM starkt präglade 
av det kalla krigets tankesätt och värde-
ringar.

Utvecklingen av dessa regimer kan sägas 
ha varit händelsestyrd.

Har då förutsättningarna förändrats för 
vad som är under kontroll?

Jag skulle vilja lyfta fram tre väsentliga 
förändringsbehov för förändring av dagens 
kontrollistor.
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Det första är ett nationellt kortsiktigt be-
hov: Inför EU militära lista som nationell 
kontrollista.

Det finns två väsentliga motiv till detta.
Den ökande internationaliseringen och 
den transnationella försvarsindustrin 
med ökande grad av samarbetsprojekt. 
En gemensam militär lista underlättar 
den praktiska exportkontrollen mellan 
länder och företag.
Den ökande tjänsteproduktionen som 
nu inte är under kontroll. Nuvarande 
situation undergräver Sveriges tradi-
tionella roll som en ur exportkontroll-
synpunkt ansvarstagande stat.

Konsekvensen av ett sådant införande 
framgår i stort av Tabell 8 som visar en 
jämförelse mellan EU:s ML (Militära 
Lista) samt nuvarande förteckning (KS/
ÖK Krigsmateriel för strid; Övrig krigs-
materiel).

Kontrollen skulle utökas med följande 
helt nya områden

Höghastighetsvapen med kinetisk 
energi
Smidesstycken, gjutstycken och andra 
obearbetade produkter
Kryogen och supraledande utrust-
ning

Inom ett antal områden skulle även ske en 
utökad kontroll

Stridsbroar skulle åter komma under 
kontroll
Pansarstål skulle åter komma under 
kontroll

•

•

•

•

•

•

•
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Tabell 8: Jämförelse mellan EU militära 
lista och Sveriges nationella lista
(Förordning 1992:1202)
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Området fortifikatoriska anläggningar 
är inte under kontroll enligt EU ML. Ett 
ställningstagande krävs om detta område 
skall utgå eller kvarstå.

Dagens tillämpning av riktlinjerna för 
hantering av utförselfrågor bygger på 
uppdelningen i krigsmateriel för strid samt 
övrig krigsmateriel, med olika presumtion 
för tillståndsbeslut. En principiell fråga blir 
att ta ställning till om uppdelningen i KS/
ÖK skall behållas. Inget i EU:s regelverk 
hindrar att Sverige nationellt vid införan-
det av EU ML gör tillägg, förtydliganden. 
EU:s uppförandekod definierar som ett 
alternativ ett materielspecifikt synsätt som 
möjligt alternativ.

En annan viktig principiell fråga att ta 
ställning till är vilken äldre materiel som 
inte skall omfattas av kontroll.

1918 fastställdes att kontrollen inte 
skulle gälla materiel tillverkad före år 
1860. Från 1972 gällde i stället 1890. 
Man kan fråga sig om första världskrigets 
vapensystem nu behöver exportkontrol-
leras och om inte därför kontrollgränsen, 
med vissa undantag kan sättas till 1920. 
Eller om även andra världskriget nu borde 
”exportpensioneras” och gränsen, med 
vissa undantag sättas före Koreakriget 
till 1950.

Enligt dagens klassificeringsprinciper 
för komponenter och delsystem52 fordras 
en viss teknikhöjd för klassificering som 

krigsmateriel. Införandet av ML 16 (obe-
arbetat råmaterial, gjutgods mm) kräver ett 
nytt ställningstagande till dessa principer.

EU ML innebär med sin utökade detal-
jeringsgrad, jämfört med idag, i många fall 
en tydligare klassificering för företagen. 
Men samtidigt uppstår nya gränsytor och 
avdömningsfrågor som behöver lösas. 
TVR (Teknisk Vetenskapliga Rådet) har 
här en viktig framtida uppgift. Det nya 
råd som förordnats i december 2006 har 
en sammansättning som väl kommer att 
kunna lösa denna uppgift.

KMI sammanställde som tidigare redo-
visats sina ställningstaganden avseende 
enskilda klassificeringar vid tre tillfällen 
1966, 1972 samt 1976. TVR:s olika ställ-
ningstaganden har inte sammanställts på 
motsvarande sätt. Detta är en viktig uppgift 
som grund inför en ny kontrollista.

Det andra är ett långsiktigt behov att 
förändra kontrollistorna.

Utvecklingen avseende nya hotbilder, 
säkerhetsindustrin samt Nätverksbaserat 
försvar leder mot en ökande gränsyta mi-
litär/ civilt eller snarare säkerhet. Dagens 
kontrollistor med ursprung i kalla kriget 
behöver därför ges en ny struktur för att 
möta morgondagens behov.

En möjlig väg framåt kan vara att man 
koncentrerar den militära listan mera mot 
”vapensystemen” och att man för över 
”civila” säkerhet produkter med nära 

52  ISP PM 1996-06-04, protokoll TVR möte 1996-05-24
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53  Hudson Institute, Rapport av seminarier 6 december 2006, Export Controls and Technology Transfers 
– Turning obstacles into opportunities ISBN 978-1-55813-158-3.

54  www.uga.edu/cits, Roadmap to reform: Creating a new Multilateral Export Control Regime.

militär anslutning till ”dual-use”-listan 
som i sig även behöver överses vad avser 
produktstruktur.

Detta är en insikt som sakta börjar växa 
fram i t ex Wassenaar. Behovet har även 
lyfts fram i en nyligen redovisad rapport 
av  Hudson Institute53 i Washington.

Vägen är emellertid lång i de koncensu-
sinriktade regimerna.

Det tredje är ett långsiktigt behov att 
förändra exportkontrollregimerna.

Som tidigare framgått har de nuvarande 
regimerna växt fram mot olika händelser 
och mot bakgrund av kalla kriget. Verk-
samheten i regimerna innebär betydande 
dubbelarbete och resurser.

Nya hot som terrorism kräver en snab-
bare hanteringsloop helt enkelt. Även glo-
baliseringen kräver nya grepp för att möta 
behoven från transnationella företag.

En reform av exportkontrollregimerna 
med syfte att skapa en gemensam samlad 

regim bör vara svaret. Ett politiskt beslu-
tande organ bör införas, med ett tekniskt 
beredningsorgan med tekniskt orienterade 
underorgan.

Denna fråga är inte ny. The Center for In-
ternational Trade and Security (CITS) vid 
University of Georgia54 föreslog bildandet 
av en ny multilateral exportkontrollregim 
i en rapport i oktober 2004.

Ett arbete enligt förslag två och tre bör 
lämpligen samordnas med det kommande 
arbetet att skapa en Arms Trade Treaty som 
påbörjas under 2008.

Även denna förändring kommer tyvärr 
att möta mycket motstånd från de befintliga 
strukturerna och torde av beslutsfattarna 
kräva ett kraftfullt överordnat politiskt 
fotarbete för att nå framgång.

Jan-Erik Lövgren är ställföreträdande 
generaldirektör vid Inspektionen för strate-
giska produkter samt ledamot av KKrVA


