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Proposition 3 - Förbättra förutsättningarna för svensk export inom säkerhet och försvar 1 
 2 
Myndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) sköter tillståndsgivningen för 3 
export av krigsmateriel och produkter för dubbla användningsområden (PDA). PDA omfattar 4 
teknologi och produkter som kan tänkas ha både civila och militära användningsområden 5 
och inkluderar exempelvis krypteringsalgoritmer, vissa former av kemiska analys och 6 
vapensikten som kan användas på både civila och militära vapen. 7 
 8 
Regelverket som styr ISPs arbete är huvudsakligen EU-gemensamt. ISP har dock på tidigare 9 
regeringars initiativ applicerat hårdare krav än övriga EU-länder för att bevilja exporttillstånd 10 
och inkluderar bland annat att mottagarlandet uppfyller högt ställda krav på ett 11 
demokratiskt statsskick. Dessa extra krav skapar tydliga konkurrensnackdelar för svensk 12 
exportindustri inom området, eftersom företag inom övriga västvärlden inte omfattas av 13 
motsvarande krav.  14 
 15 
ISP kan göra avsteg från reglerna om det anses vara särskilt motiverat för svensk 16 
försvarsindustri och -förmåga. Detta appliceras exempelvis när det gäller export av JAS-17 
flygplan och andra dyrare vapensystem som är särskilt viktiga för en långsiktig svensk 18 
försvarsförmåga.  Undantaget appliceras dock inte på annan svensk teknik, vilket missgynnar 19 
mindre och medelstora företag inom säkerhetssektorn. Paradoxalt nog kan det innebära att 20 
ett svenskt företag som tillverkar defensiv säkerhetsteknik nekas exporttillstånd med 21 
hänvisning till att mottagarlandet inte är fullt demokratiskt, medan SAAB får tillstånd att 22 
exportera JAS-flygplan till samma land. Som ett exempel kan nämnas Thailand, som köper 23 
JAS-flygplan, men där andra svenska företag nekats exporttillstånd med hänvisning till att 24 
Thailand inte anses vara tillräckligt demokratiskt.  25 
 26 
Det nuvarande regelverket och hur det appliceras missgynnar svenska företag och därmed i 27 
förlängningen den svenska försvarsförmågan och den inhemska industrin. Ett strikt 28 
applicerat regelverk försämrar markant svenska företags möjlighet till export och därmed 29 
deras överlevnad. 30 
 31 
Med anledning av ovan föreslår föreningsstyrelsen årsmötet besluta: 32 
 33 
att Moderaterna verkar för att ISP ges instruktioner om att uppdatera sitt regelverk så att 34 
det överensstämmer med övriga EU-länders 35 
 36 
att Moderaterna verkar för att ISP ges i uppdrag att se över hur möjligheten till att ge 37 
undantag till reglerna kan appliceras mer generöst, med syfte att gynna mindre och 38 
medelstora svenska företag 39 
 40 
att Kävlingemoderaterna antar propositionen 41 

att Kävlingemoderaterna skickar vidare till förbundsstämman samt till partistämman 42 

att Skånemoderaterna tar propositionen som sin samt skickar vidare till partistämman 43 


