
Årsstämma i Saab AB den 13 april 2021 

 

Dagordningen punkt 18 
 
Styrelsens yttrande över Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag till 
beslut att stoppa alla Saabs leveranser av krigsmateriel till de stridande 
parterna i kriget i Jemen 
 
Saab grundades 1937 efter att svenska staten bett industrin att förse Sverige med 
luftstridsförmåga. Sedan dess har bolaget konsoliderat stor del av svensk 
försvarsindustri och tillhandahåller idag förmågor inom alla domäner, inte minst inom 
för Sverige områden med väsentliga säkerhetsintressen. Skälet till att Saab 
grundades är samma skäl till att Saab fortsatt verkar som försvarsindustri – att stötta 
svensk försvarsförmåga och svenska intressen, något som vi är stolta över.  
 
Man ska dock ha respekt för det ansvar som följer av att vara en del i länders 
försvarsförmåga. Sverige har sedan lång tid tillbaka ett av världens mest strikta 
regelverk när det gäller export av försvarsmateriel. Enligt svensk lag är det i grunden 
förbjudet att exportera försvarsmateriel. Undantag kan endast göras efter en 
noggrann prövning av Inspektionen för Strategiska Produkter och endast om det 
finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges 
internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt. 
 
Om svenska staten, genom dess myndigheter, anser att undantag ska göras från 
förbudet att exportera försvarsmateriel, görs detta mot bakgrund att det gynnar 
svensk militär förmåga. I ett sådant läge är det Saabs ansvar att bidra.  
 
De geopolitiska frågorna är komplexa och vi har förståelse för ämnet som Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen tar upp. Sverige och länder dit Sverige tillåter 
export, måste veta om att de kan räkna med oss som långsiktig partner. Om 
förhållandena i ett land förändras i den utsträckning det utgör ett ovillkorligt hinder för 
export, kommer tillstånd inte att beviljas. 
 
Styrelsen föreslår att Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag till beslut 
enligt punkt 18 på dagordningen avslås. 
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