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”Sveriges export av krigsmateriel.” 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka förklara den svenska exporten av krigsmateriel med 

internationell relationsteori, närmare bestämt realism och liberalism. Tillvägagångssättet 

består av att analysera utrikesutskottets betänkanden kring ändringar i lagen om krigsmateriel 

och lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Jag tittar även på 

debattartiklar skrivna av både förespråkare för exporten av krigsmateriel och dess 

motståndare. Detta för att försöka utröna de motiv som kan förklara den svenska exporten av 

krigsmateriel. 

 

Slutsatsen är att de idéer som genomsyrar liberalismen med tiden växt sig allt starkare i 

lagstiftningen kring exporten av krigsmateriel. Dock är realismens syn på den svenska 

exporten för att säkra statens säkerhet fortfarande det motiv som väger tyngst för 

beslutsfattarna. Försvarssamarbeten och den kollektiva säkerheten har blivit en hörnsten i den 

svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Detta har dock lett till en allt tydligare 

intressekonflikt med Sveriges utrikespolitiska ambitioner.  
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1. Inledning 

Under de senaste åren har en rad affärer inom svenska vapenexport uppmärksammats i media. 

Ett exempel är de senaste årens affärer med regimer som Saudiarabien och Förenade 

Arabemiraten med tveksam hantering av mänskliga rättigheter. 2018 skärptes lagstiftningen 

där ett demokratikrav introducerades i riktlinjerna för att tillåta vapenexport till olika länder. 

Sverige hade dock sedan tidigare riktlinjer för när export av krigsmaterial skall godkännas 

som på olika sätt behandlar mänskliga rättigheter och risken för konflikter. Bland annat säger 

regelverket att krigsmateriel inte ska exporteras till: 

 

• Stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat oavsett om krigsförklaring har 

avgetts eller ej. 

• Stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt. 

• Stat som har inre väpnade konflikter. 

• Stat där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. 1 

 

Sverige har dock vid flera tillfällen levererat krigsmateriel till stater som avvikit på en eller 

flera av dessa punkter. Detta gäller såväl stater med ickedemokratiska regimer och tveksamma 

inställningar till mänskliga rättigheter, men även till demokratiska länder som USA och 

Indien som varit inblandade i yttre väpnade konflikter och krig.2 

 

Samtidigt som denna export av krigsmateriel ägt rum har Sverige fört en utrikespolitik som 

baserats på nedrustning, demokrati och mänskliga rättigheter. Vad beror detta motsägelsefulla 

agerande på där man godkänner export av varor som riskerar att aktivt motverka den 

utrikespolitik som förs? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Vilka är de svenska riktlinjerna för vapenexport. 28-11- 2018. 
2 Inspektionen för strategiska produkter, Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2017. 21-2-

2018. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Detta arbete ämnar försöka förklara varför exporten av krigsmateriel godkänts till stater som 

aktivt motverkar den svenska utrikespolitikens mål. 

Frågan blir därför: 

 

Hur kan den svenska vapenexporten till länder som varit inblandade i yttre eller inre 

konflikter förklaras? 

 

2. Material 

Det empiriska materialet består i huvudsak av utrikesutskottets betänkanden kring ändringar i 

lagen om krigsmateriel. I dessa finns även uttalanden och kommentarer från försvarsutskottet. 

Dessa kompletteras med nyhets- och debattartiklar från dagstidningar samt artiklar från 

svenska freds och skiljedomstolen. 

 

Utrikesutskottets betänkanden ger en bild av hur frågan behandlats på myndighetsnivå vid de 

tillfällen förslag har getts till förändringar i lagen. Artiklar från dagstidningarna ger en bild av 

hur opinionen sett ut på området och ger och en bild av hur ledande beslutsfattare motiverat 

och förklarat beslut som fattas till den svenska befolkningen. 

 

Utrikesutskottets betänkanden är från åren 2010 och 2017 då propositioner behandlades för att 

anpassa lagstiftningen både för att överensstämma med EU-policy men även svensk 

utrikespolitik. Dessa betänkanden innehåller även yttranden från försvarsutskottet, i dessa 

dokument får man insyn i beslutsprocessen och motiven för utrikes-, säkerhets och 

försvarspolitiken på både myndighets- och regeringsnivå. 

 

2.1 Avgränsningar 

Svensk vapenexport är ett omfattande ämne och detta arbete har endast behandlat ett fåtal 

rapporter och artiklar inom ämnet. Det finns mycket mer. I utrikesutskottet finns betänkanden 

från ett flertal partier som fört fram motioner kring de propositioner som lett till ändringar i 

lagen om krigsmateriel. Det kan finnas en i intressant analys i hur olika partier ställer sig till 

den svenska vapenexporten men detta är bortom omfattningen för detta arbete.  
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I denna text har alla regeringar behandlats likvärdigt men det är möjligt att det finns skillnader 

kring hur regeringen ställer sig till vapenexport baserad på politisk tillhörighet. Under den 

senaste borgerliga regeringen ökade exempelvis vapenexporten. Var detta ett resultat av det 

geopolitiska läget eller den sittande regeringens politik? Detta är exempel på områden som 

skulle gynnas av vidare analys. 

 

Den sekretess som finns kring beslut om export av krigsmateriel utgör en utmaning för 

arbetets reliabilitet och validitet. Analys av en aktörs motiv är till viss del subjektiva och det 

är möjligt att tillgång till de sekretessbelagda beslutsunderlagen kan leda till andra slutsatser. 

 

3. Tidigare forskning 

Det har varit mycket debatt i svensk media kring svensk vapenexport, framför allt vid de 

tillfällen då specifika affärer skett med regimer som i någon mening kan anses 

kontroversiella. Det har publicerats analyser av flera av de enskilda större affärerna av 

krigsmateriel, bland annat försäljningen av JAS-plan till Sydafrika3 och den så kallade 

Bofors-affären vilket involverade försäljning av krigsmateriel till Indien.4 Detta arbete syftar 

dock till att ge en översikt av den vapenexporten som fenomen snarare än att undersöka en 

specifik affär. 

 

Det har skrivits ett flertal arbeten som undersökt argumenten hos de som förespråkar svensk 

vapenutveckling och export samt hos de som motsätter sig dem. Ett arbete som beskriver hur 

den svenska vapenexporten har förändrats är En vapenexport i förändring – En studie i svensk 

vapenexportpolitik skriven av Ian Sirelius. I detta arbete beskriver författaren hur den svenska 

vapenexporten förändrats under 1990 och 2000-talet där det säkerhetspolitiska perspektivet 

blivit en allt viktigare faktor för beslut kring exporten av krigsmateriel. 

 

Svensk vapenexport – varför (inte)? En undersökning av för- och motargument till Sveriges 

export av krigsmateriel skriven av Josefine Rosengren undersöker de argument som förs fram 

av förespråkare respektive motståndare mot den svenska vapenutvecklingen och exporten av 

krigsmateriel. Författaren drar med hjälp av argumentationsanalys slutsatsen av parterna 

                                                 
3 Göteborgs universitet, Svensk vapenexport inte enbart driven av nationella intressen. 2018-06-18. 
4 Utrikesutskottet 2010/11:UU3 s. 42. 



4 

 

argumenterar på två olika plan där man inte tar till sig de nackdelar som båda sidornas 

ståndpunkter för med sig. 

 

Ytterligare ett arbete, Svensk krigsmaterielexport - Fredsfrämjande eller krigsbevarande? 

analyserar hur förespråkare och motståndare finner helt olika sätt att tolka de riktlinjer som 

listades i inledningen kring exporten av krigsmateriel. Författaren använder sig av 

diskursanalys för att undersöka hur väl aktörerna i debatten kring exporten av krigsmateriel 

anser att den svenska exporten förhåller sig till riktlinjerna. Intressant är att inställning till 

export av krigsmateriel överlag, alltså inte enbart från en svensk synvinkel påverkar hur 

parterna tolkar de svenska riktlinjerna. 

 

Arbeten inom området har även publicerats från organisationen Svenska freds- och 

skiljedomsföreningen (Svenska freds) vilket är en religiöst och partipolitiskt obunden 

organisation som arbetar för fred genom ickevåld och fredlig konflikthantering.5 

 

På området saknas dock en analys av de senaste årens debatt kring vapenexporten, framför allt 

har intressekonflikten mellan den Svenska säkerhets- och försvarspolitiken och regeringens 

utrikespolitiska ambitioner blivit tydligare.  

Denna uppsats bidrar med analys av diskussionerna kring frågan om Svensk vapenexport 

fram till 2018. Under de senaste åren har diskussionen kring vapenexporten till diktaturer som 

exempelvis Saudiarabien och Förenade Arabemiraten lyfts då dessa länder varit inblandade i 

inbördeskriget i Jemen. Den 15 april 2018 skedde en ändring i lagen om krigsmateriel 

(1992:1300) och lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av 

tekniskt bistånd (2000:1064). De diskussioner som föranledde ändringarna i lagen om 

vapenexport och de krav som ska ställas på mottagaren av krigsmateriel har till författarens 

kännedom inte analyserats i tidigare forskning. 

 

4. Teori 

För att försöka förklara varför den svenska exporten av krigsmateriel står i kontrast till den 

svenska utrikespolitiken vänder jag mig till de klassiska teorierna kring internationella 

relationer. Detta för att visa de olika sätten stater kan förhålla sig till varandra och de olika 

                                                 
5 Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Om oss. 
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perspektiven man kan se den svenska vapenexporten genom. De klassiska teorierna inom 

internationella relationer är realismen och liberalismen. 

 

4.1 Realism 

I internationella relationers begynnelse var realismen den dominerande teorin. Realismen ser 

den internationella arenan som en plats där anarki råder.6 Suveräna stater är de främsta 

aktörerna och deras huvudsakliga prioritet är att garantera sin egen säkerhet och överlevnad. 

Det råder en konstant kamp mellan staterna där varje individuell stat försöker maximera makt. 

Därför ser man skeptiskt på internationellt samarbete mellan stater. Denna skepsis gör att man 

inte ser internationella organisationer och samarbeten som Europeiska unionen (EU) eller 

Förenta nationerna (FN) som aktörer med eget inflytande, istället är det de individuella 

medlemsstaterna som konkurrerar om inflytande. 

Därför är det inom realismen viktigt att själv kunna sörja för sitt eget försvar, för stater som är 

mindre och inte har lika stora möjligheter att bygga upp ett starkt försvar kan alternativet vara 

att ingå i en militärallians med starkare stater.7 

 

4.2 Liberalism 

Liberalismen ser även de en internationell arena präglad av anarki, dock är det inte det kaos 

som realismen ser. Det går att skapa ordning i anarkin, man ser möjligheter i samarbete 

mellan stater.8 Genom samarbete kan man skapa kollektiv säkerhet. Snarare än att se stater 

som de främsta aktörerna är det samarbeten i form av internationella organisationer såsom FN 

och EU som viktiga aktörer på den internationella arenan.  

 

Teorin anser att samarbete och frihandel mellan stater skapar en interdependens, ett 

ömsesidigt beroende som främjar fred och demokrati. Liberalismen ställer sig kritisk till den 

maktkamp som realismen ser mellan stater. Staten är inte den enda aktören, den 

internationella arenan befolkas även av organisationer, företag och till och med individer 

spelar en roll. Det finns alltså en pluralitet av aktörer.9 Från liberalismen kommer konceptet 

                                                 
6 Bjereld, Ulf, Ekengren, Ann-Marie & Lilja, Christina, Internationella relationer: perspektiv på konflikt och 

samarbete i världspolitiken : analyser, teorier och övningar, 3., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 28. 

 
7 Bjereld, Ulf, Ekengren, Ann-Marie & Lilja, Christina, Internationella relationer: perspektiv på konflikt och 

samarbete i världspolitiken : analyser, teorier och övningar, 3., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 29. 
8 Ibid, s. 24 
9 Ibid, s. 25 
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om demokratisk fred. Genom den interdependens som skapas främjas demokrati och det anses 

osannolikt att demokratiska stater skulle föra krig mot varandra.10 

 

5. Metod 

Uppsatsen använder sig av kvalitativ metod närmare bestämt motivanalys. Detta då materialet 

i huvudsak består av debatt- och tidningsartiklar samt offentliga tryck. Till viss del tillkommer 

statistik kring exporten av krigsmaterial, men arbetet bygger i första hand på motivanalys. En 

form av kvalitativ textanalys som syftar till att analysera vilka avsikter och intentioner som 

finns hos aktörerna.11 

 

Motivanalys används för att försöka utröna och förklara varför en aktör handlar som den gör. 

Metoden försöker kartlägga de medvetna överväganden en aktör gör inför ett beslut. Hur ser 

den samlade beslutskalkylen ut och vilka sidor har vägts mot varandra?12 

 

Motivanalys innehåller dock innehåller dock stora osäkerhetsmarginaler. Man kan inte direkt 

observera motiv då dessa endast är mentala processer inom en aktör. Det närmaste man 

kommer är att studera aktörens motiveringar för ett beslut.13 En inneboende svårighet finns 

också i själva ämnesområdet. Beslut kring export av krigsmateriel omfattas i många fall av 

utrikessekretessen,14 såväl som viss kommersiell sekretess.  

 

Svagheten är att analysen riskerar att endast bli en tolkning som inte delas av andra läsare av 

texterna och därmed riskerar arbetets validitet att bli lidande. Hermeneutikens användning av 

tolkning och förståelse gör det möjligt att upptäcka det som finns under ytan i en text men det 

är viktigt att påpeka att det gör att tolkningen kan påverkas av den som utför analysen.15 

 

                                                 
10 Ibid, s. 27 
11 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 290. 

 
12 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 291. 
13 Ibid, s. 291 
14 Utrikesutskottet 2010/11:UU3 s. 22. 
15 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 222. 
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6. Resultat 

6.1 Aktörerna 

De huvudsakliga aktörerna kring beslut om export av krigsmateriel är regeringen, 

Inspektionen för strategiska produkter och exportkontrollrådet. 

 

6.1.1 Regeringen 

Sveriges regering sätter de riktlinjer som ISP:s bedömningar ska utgå ifrån. I proposition 

1991/92:174 som föranledde lagen om krigsmateriel gav regeringen även riksdagen möjlighet 

att ta del av de riktlinjer som skulle komma att gälla för svensk vapenexport för att försäkra 

att riktlinjerna vilade på en bred parlamentarisk bas. Vid detta tillfälle lämnade riksdagen inga 

anmärkningar på de föreslagna riktlinjerna.16 

 

6.1.2 Inspektionen för strategiska produkter 

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är en statlig myndighet som skapades 1996 för att 

överse certifieringen för export av krigsmateriel och produkter med dubbla 

användningsområden.17 ISP kan själv avgöra ärenden men man arbetar tillsammans med 

exportkontrollrådet som rådgivande organ, rådet består av ledamöter från alla åtta 

riksdagspartier och behandlar ärenden av så kallad principiell betydelse. 

 

6.1.3 Exportkontrollrådet 

Exportkontrollrådet är ett rådgivande organ för exportkontrollfrågor. Rådet bistår ISP med 

tolkningen av de riktlinjer regeringen har beslutat har utformat. Exportkontrollrådet ser över 

samtliga fall av export och tillstånd diskuteras när export av krigsmateriel till nya länder 

övervägs samt när situationen i befintliga mottagarländer har förändrats. Rådets ledamöter 

fattar dock inga beslut, de utfärdar endast ställningstaganden. Exportkontrollrådet 

sammanträder cirka tio gånger per år.18 

 

6.2 Bakgrund 

                                                 
16 Utrikesutskottet 2017/18:UU9 s. 8 
17 Inspektionen för strategiska produkter, Om ISP. 
18 Inspektionen för strategiska produkter, Exportkontrollrådet. 
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Ett oroligt säkerhetspolitiskt läge efter andra världskriget var startskottet för utvecklingen av 

en svensk vapenindustri. Detta för att kunna garantera ett svenskt försvar utan att behöva vara 

beroende av andra stater och på så sätt bibehålla den svenska neutraliteten. Under andra 

världskriget hade svenska marktrupper stationerade i södra Sverige varit utrustade med tyska 

k-pistar och den svenska flottan hade köpt in fartyg från det då fascistiska Italien. Efter 

krigsslutet låg hotet av ett stormaktskrig över Sverige. Detta blev bara mer och mer påtagligt 

allt eftersom spänningarna mellan USA och Sovjetunionen ökade.19 

 

Då beställningarna från staten började minska mer och mer började man godkänna export till 

andra länder för att säkra fortlevnaden för de svenska vapenföretagen. Att bibehålla 

kompetens och sysselsättningsgrad blev så småningom ett allt viktigare argument för den 

svenska exporten. Bofors och andra vapentillverkare blev mer och mer beroende av exporten 

för att bibehålla sysselsättningen, speciellt på specifika orter som exempelvis Karlskoga. 

Exporten skulle vara motiverad endast till stater som inte skulle använda dem för att angripa 

alla stater. Denna princip luckrades dock upp mer och mer. Den svenska exporten fortsatte att 

öka och säkerhetspolitiska samarbeten med andra stater blev allt vanligare. 

1996 delegerades tillståndsprövningen för export av krigsmateriel från regerings- till 

myndighetsnivå, då man slog ihop Krigsmaterielinspektionen med den strategiska 

exportverksamheten i regeringskansliet för att bilda den nya myndigheten ISP.20 

 

Ett exempel på den paradox som sedan länge funnits inom Svenska vapenexport presenteras i 

P3:s dokumentär om granaten Excalibur. Den inleds med ett uttalande av dåvarande 

statsminister Göran Persson där han förklarar att ett angrepp mot Irak som inte är sanktionerat 

från FN strider mot folkrätten och avslutar med påståendet att:  

”Den starke kan inte angripa den svage bara för att han är stark”.  

Ur ett realistiskt perspektiv är detta dock fullt möjligt då det inte finns en överstatlig makt 

som effektivt kan tvinga stater att följa folkrätten. FN som överstatligt organ är inte en 

effektiv aktör, det är istället dess stater som agerar med sin egen säkerhet och överlevnad som 

främsta fokus.  

Trots Göran Perssons uttalanden befinner sig Svenska Bofors för under denna period i ett nära 

samarbete med den amerikanska vapentillverkaren Raytheon Missile Systems för att utveckla 

                                                 
19 P3 dokumentär, Granaten Excalibur – och den svenska vapenexporten, Måns Mosesson 2012 
20 Utrikesutskottet 2010/11:UU3, s. 21. 
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en ny GPS-styrd granat. Under Irakkriget ansågs det säkerhetspolitiska samarbetet med USA 

som så viktigt att man inte kunde avbryta det och det har fortsatt sedan dess. USA har fortsatt 

att spendera mycket pengar på svenskutvecklade vapen, en enda Excalibur-granat kostar cirka 

1 miljon kronor.21 

 

6.3 Den nya svenska exporten 

Sveriges försvarsindustri är i högre grad än någonsin beroende av andra stater. 

Utvecklingskostnaden för moderna vapen är betydande och tidigare regeringar har 

understrukit samarbete med andra stater som ett sätt att dela kostnaderna för att utveckla nya 

vapen. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet 2012 förklarar ledarna av den dåvarande 

borgerliga regeringen hur partnerskapet med Schweiz för anskaffandet av nästa generation av 

Jas Gripen stridsflygplan gjort att man kunnat beställa dessa till betydligt lägre kostnader än 

som Sverige skulle varit ensam beställare. Att importera stridsflygplan från andra länders 

försvarsföretag har också analyserats men även detta alternativ anses leda till högre 

kostnader.22 

 

Den myndighet som ansvarar för att utvärdera om export av krigsmateriel skall tillåtas är 

förvaltningsmyndigheten ISP. Inom ISP utgår man från de riktlinjer som regeringen lagt fram 

för att avgöra när vapenexport skall tillåtas eller förbjudas. Dessa riktlinjer har i stort sett varit 

oförändrade sedan 1971.23  

 

De hinder som kan finnas för export delas upp i villkorliga och ovillkorliga hinder. 

Ovillkorliga hinder föreligger om det finns ett vapenembargo utfärdat av EU eller FN mot 

staten i fråga, som utrikesutskottet uttrycker det:  

”EU:s gemensamma ståndpunkt och FN:s vapenhandelsfördrag utgör bindande 

internationella förpliktelser för Sverige”24 

Utfärdandet av vapenembargon kompliceras dock av hur medlemskapet hur dessa 

organisationer ser ut. De fem permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd, tillsammans 

                                                 
21 P3 dokumentär, Granaten Excalibur – och den svenska vapenexporten, Måns Mosesson 2012 
22 Reinfeldt, Fredrik, Björklund, Jan, Lööf, Annie & Hägglund, Göran,  Sverige köper 40–60 Jas Gripen, 

Svenska Dagbladet Debatt, 25-08-2012. 
23 Motion 2009/10:U249. Svensk vapenexport. 
24 Utrikesutskottet 2017/18:UU9, s. 15. 
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med Tyskland, återfinns i topp sex i listan av världens största vapenexportörer.25 Rådet kan 

utfärda vapenembargon endast om ingen permanent medlem lämnar in ett veto. I varje enskild 

konflikt är det troligt att en eller flera av de permanenta medlemmarna levererat vapen till 

någon av parterna i en konflikt. 

 

För Sveriges del handlar det i slutändan om vilken bedömning ISP gör av en enskild stats 

avsikter, detta blir extra svårt vid vapenexport då köpare kan förvänta sig följdleveranser i 

form av ammunition och reservdelar i upp till 30–40 år efter det initiala köpet.26 Staters 

regimer förändras, ibland radikalt. Den största köparen av krigsmateriel 2017 var Brasilien 

(3,467 miljarder kronor) där Jair Bolsonaro valdes till president 2018, en politiker som öppet 

uttryckt sig nostalgiskt kring landet tidigare militärdiktatur.27 

När regeringen 2017 lämnade en motion där man föreslog att ett demokratikriterium skulle 

införas för att tillåta vapenexport lämnade utrikesutskottet ett betänkande där man även 

inkluderade försvarsutskottets yttranden kring de olika delarna av propositionen.  

 

Försvarsutskottet påpekar att försvarsindustrin sedan länge är en central del av den svenska 

säkerhets- och försvarspolitiken. Detta är ett resultat av att man ända sedan andra 

världskrigets slut har haft som mål att i minsta möjliga mån vara beroende av utländska 

leverantörer för att säkra Sveriges säkerhet. Efter kalla krigets slut ersattes dock viljan av att 

vara oberoende gällande krigsmaterial av ett växande behov av materielsamarbete med 

”likasinnade” stater. Här syftar man främst på europeiska demokratier men understryker 

också vikten av en stark transatlantisk länk som avgörande för europeisk säkerhet.28 

 

Man belyser vid flera tillfällen vikten av det europeiska samarbetet och att det kommer att 

fördjupas. Europeiska kommissionen presenterade hösten 2016 en handlingsplan för försvar.29 

Detta för att främja det europeiska försvarssamarbetet. Sedan tidigare har Sverige arbetat för 

att harmonisera riktlinjerna kring exporten av krigsmateriel med EU. 

 

                                                 
25 Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Vilka länder är världens största vapenexportörer?, 28-11-2018. 
26 Inspektionen för strategiska produkter, Kommentar på ändrade riktlinjer för krigsmaterielexport, 23-04-2018 
27 Guardian staff,  Who is Jair Bolsonaro? Brazil's far-right president in his own words, The Guardian, 29-10-

2018. 
28 Utrikesutskottet 2010/11:UU3, s. 23. 
29 Europaparlamentet, Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, 10–2018. 
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Utskottet konstaterar att en grundläggande utgångspunktför statens eget engagemang i 

exportfrågor är att det finns en tydlig koppling till försvarsmaktens operativa förmåga. 

Utskottet bekräftar att strävandet efter att främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar 

utveckling blivit en allt viktigare del av Sveriges utrikespolitik. Man påstår att en större del av 

världens länder rört sig i en demokratisk riktning.30  

 

Detta kan ifrågasättas, demokratiindex publicerade under 2017 från Freedom House31 och The 

Economist32 ger en annan bild där man hävdar att demokratiutvecklingen i både icke-

demokratier men även sedan länge etablerade demokratier backar, framför allt i 

yttrandefrihetsfrågor. 

 

Utrikesutskottet beskriver de två typer av hinder som ska avgöra om export av krigsmaterial 

skall godkännas: villkorliga och ovillkorliga hinder. Trots att man bifaller regeringens förslag 

att den mottagande statens demokratiska status skall vara ett centralt kriterium för avgörande 

om export instämmer man tillsammans med regeringen att det inte är nödvändigt eller 

lämpligt att ett sådant kriterium utformas som ett ovillkorligt hinder.33 Detta gör det möjligt 

att exportera krigsmateriel till en stat trots att ett statens demokratiska status är tveksam så 

länge man anser att det gynnar Sveriges säkerhetspolitiska agenda. 

 

Den svenska vapenexporten ökade med ungefär 2% under 2017 till 11,3 miljarder kr. 

Brasilien toppade listan genom en affär med JAS-plan. Därefter följde Indien och USA. 

Förenade Arabemiraten toppade i mellanöstern med import för cirka 149 miljoner kronor 

vilket till mesta del bestod av följdleveranser för tidigare inköp.34 

 

I ett pressmeddelande från ISP som redovisar vapenexporten under 2017 betonar man att den 

överväldigande delen av det samlade exportvärdet går till EU och andra samarbetsländer. EU 

och andra samarbetsländer svarar för ca. 82% av det samlade exportvärdet.35 

 

                                                 
30 Utrikesutskottet 2017/18:UU9, s. 12. 
31 Freedom House, Freedom in the World 2018 - Democracy in Crisis, 2018. 
32 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist, 2018. 
33 Utrikesutskottet 2017/18:UU9, s. 13. 
34 Krigsmaterielexport för 11 miljarder 2017, Dagens Nyheter, 21-02-2018. 
35 Inspektionen för strategiska produkter, Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2017. 21-2-

2018. 
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Svenska freds har länge kritiserat den svenska vapenexporten. I en artikel publicerad som svar 

på ISP pressmeddelande om exporten under 2017 pekar man ut att export beviljades till en 

mängd odemokratiska länder under detta år. På listan av mottagarländer fann man bland 

annat: Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Filippinerna, Thailand, Indonesien, Turkiet och 

Pakistan. Tack vare dessa tillstånd som beviljades under 2017 anser man att den svenska 

vapenexporten kan förväntas öka framöver. Enligt siffror från Svenska freds har 

vapenexporten från Sverige mer än tredubblats sedan början av 2000-talet. Man 

uppmärksammar speciellt exporttillståndet till Filippinerna då Duterte vid artikelns 

författande utreddes av internationella brottsmålsdomstolen för de dödsfall som inträffat i 

landet på grund av bekämpningen av droghandeln.36 

 

Svenska freds anser att det är märkligt att dessa tillstånd godkändes då en lagändring var nära 

som med största sannolikhet skulle förhindrat eller åtminstone försvårat beviljandet av 

tillstånd. Tillståndslämnandet borde ha bromsats inför lagändringen, inte ökat som var fallet. 

Organisationen anser att det var uppseendeväckande att man beviljade tillstånd till de länder 

som nu är inblandade i kriget i Jemen. 

 

Noterbart är att Sverige nyligen var värd för fredssamtalen mellan de stridande parterna i 

Jemen trots att vi tidigare sålt vapen till Saudiarabien, exempelvis pansarvärnsroboten Bill. Vi 

har även sålt krigsmateriel till Förenade Arabemiraten som ingår i Saudiarabiens koalition i 

Jemenkriget.37 

Enligt försvarsutskottets ordförande kan det nya lagförslaget stoppa export av krigsmateriel 

till bland annat Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Den nya lagen trädde i kraft den 15 

april 2018. Hade de nya riktlinjerna funnits på plats när man övervägde exporttillståndet till 

de dessa länder hade affärerna kunnat äventyras på grund av det ökade fokuset på 

mottagarlandets demokratiska status. Detta hade gjort det mindre troligt att exporttillståndet 

skulle godkänts.38 Tillägget i lagen innebär att mottagarlandets demokratiska status ska vara 

ett centralt kriterium i helhetsbedömningen. Detta kriterium anser dock Svenska freds vara allt 

för öppet för tolkning och möjliggör fortfarande framtida affärer till diktaturer. 

 

Kritik har också framförts från nätverket Varberg Våga Vägra Vapenexport (VVVV).  

                                                 
36 Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Sverige fortsätter exportera vapen till diktaturer, 21-02-2018. 
37 Löfgren, Claes JB,  Svenska vapen säljs till länder som krigar i Jemen, SVT Nyheter, 26-06-2018. 
38 Olsson, Jonas,  Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, SVT Nyheter, 28-02-2018. 



13 

 

Man ställer sig kritisk till den utredningen som gjordes av 

Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) under åren 2012–2015. Tanken med 

utredningen var att se över exporten och ge förslag om eventuellt skärpta regler kring denna. 

Man pekar på att det trots att lagen innehållit hänsynstagande till demokrati och mänskliga 

rättigheter ändå förekommit export till diktaturer som Saudiarabien. Nätverket är därför 

kritisk till att ny export till lika ofria länder kommer stoppas då man fortfarande gör en 

helhetsbedömning där demokratistatus och mänskliga rättigheter vägs mot försvars- och 

säkerhetspolitiska intressen. Så som det är skrivet förhindras fortfarande inte export till 

diktaturer hävdar man. KEX-utredningen lämnar heller inga garantier för öppenhet insyn och 

transparens i beslutsprocessen. Beslut om exporttillstånd bestäms av ISP och kommer 

fortsätta att vara hemligstämplade vilket kommer göra ansvarsutkrävning lika svårt som det 

har varit tidigare.39 

 

2008 antog Europeiska rådet en ståndpunkt kring ett gemensamt regelverk för exporten av 

krigsmateriel och annan militär teknik. Utrikesutskottet anser att en samordning av 

regelverken gör det enklare för försvarsföretagen. EU:s förteckning av krigsmateriel är mer 

detaljerad än den svenska och underlättar därmed exporten till andra EU länder som kommer 

dela denna förteckning med Sverige.40 

 

Utrikesutskottets betänkande kring exportkontroll 2010 var ett resultat av Europeiska rådets 

planer för harmonisering av regler om kontroll av militär teknik och krigsmateriel.41 

Betänkandet behandlar även det som lades fram i en annan offentlig utredning, 

krigsmaterielutredningen (KRUT) 2005.  

 

Utrikesutskottet konstaterar inledningsvis att Sverige har valt att tillåta export av krigsmateriel 

i viss utsträckning på grund av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska skäl. Originalsyftet 

med den inhemska vapenindustrin var att säkra ett oberoende försvar med utpräglat 

svenskutvecklade lösningar. Detta hävdar utrikesutskottet inte längre är möjlig eller önskvärt 

med hänsyn till de samlade intressen som Sverige har sett till säkerhets- och försvarspolitiska 

bedömningar man gör idag. Utifrån dessa intresseområden ovan ligger det i Sveriges intresse 

att i högre grad samverka med andra likasinnade länder om: 

                                                 
39 Bengtsson, Lasse,  Säg nej till förslaget om vapenexport, Hallands Nyheter Debatt, 06-12-2017. 
40 Utrikesutskottet 2010/11:UU3, s. 29. 
41 Ibid, s. 7. 
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”Gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering.”42  

I dagens värld finns ett behov av samverkan på materialförsörjningsområdet då de 

investeringar som görs i nyutvecklad utrustning blir allt större. En önskan om att Sverige skall 

vara självförsörjande har ersatts av ett växande behov av samarbete med grannländer och 

andra likasinnade stater. Utöver länder som är likasinnade nämner man också behovet av 

samarbete med länder som är av grundläggande betydelse för Sveriges säkerhets- och 

försvarspolitiska intressen. Samtidigt understryker man att det internationella samfundets 

arbete för att förhindra spridning av såväl massförstörelse- som konventionella vapen måste 

fortsätta och om något stärkas.43 

 

Baserat på hur försvarsmakten har utvecklats, från att agera som ett invasionsskydd till att bli 

ett insatsförsvar, har resultatet blivit att den svenska marknaden reducerats avsevärt. Detta har 

resulterat i en förändrad roll för försvarsindustrin. Utskottet och regeringen har ansett att det 

varit viktigt att bevara den svenska kompetensen och förmågan. Resultatet av att 

försvarsindustrins riktat sig till andra länder utöver Sverige är en omfattande internationell 

verksamhet en stor export av varor och tjänster. Utskottet belyser även att de svenska 

företagen skaffat sig ett rykte som världsledande även bland länder som har en egen högt 

utvecklad vapenindustri som exempelvis USA. En fortsatt vapenexport är viktig för att 

uppehålla detta.44 

 

Något annat som förändrats är ägandet inom svensk vapenindustri, utlandsägandet har blivit 

större. Detta är dock något som säkerhets- och försvarsföretagen är positiv inställda till då det 

hjälper dem att nå en större marknad.45 

Processen kring beslut om export beskrivs i detta betänkande. ISP:s generaldirektör 

sammanträder med exportkontrollrådet i ärenden som rör export av krigsmateriel. Detta ska 

garantera en parlamentarisk insyn i beslutsprocessen. Men då det kan vara kommersiellt 

skadligt för företagen om deras avsikter blir kända innan en affär kommit till stånd 

tillsammans med det faktum att bedömningar av enskilda länder vanligtvis omfattas av 

utrikessekretessen är diskussionerna i rådet inte offentliga. 46 

 

                                                 
42 Ibid, s. 14 
43 Ibid, s. 15 
44 Ibid, s. 19. 
45 Ibid, s. 20. 
46 Ibid, s. 22. 



15 

 

De riktlinjer som ISP utgår ifrån har beslutats av regeringen och samma riktlinjer och kriterier 

skall gälla oavsett mottagarland.47 Utrikesutskottet påpekar att dessa riktlinjer tillämpats med 

ett brett parlamentariskt stöd.  

 

Inom EU koordineras försvarspolitik av den europeiska försvarsbyrån (EDA) som bildades 

genom ett beslut av EU:s ministerråd 2004. Detta organ ser över medlemsländernas 

gemensamma försvarsförmåga och andra samarbeten.48 Detta samarbete som Sverige tar del 

av gynnar EU som global aktör vilket är ytterligare ett incitament att fortsätta med en stark 

försvarsindustri som kan bidra till att stärka detta samarbete. Ett konkurrenskraftig teknik- och 

kompetensnivå ger Sverige ett starkare inflytande i detta samarbete och gör det möjligt att i 

högre grad påverka dess riktning.49 

 

Återkallelse av tillstånd för export av krigsmateriel kan tillåtas om det är förenligt med 

folkrätten, målen och principerna för den svenska utrikespolitiken. Innan 1993 då en 

lagändring skedde kunde tillståndet endast återkallas om den faktiska materielen kunde 

användas för att kränka mänskliga rättigheter i landet men nu kan detta ske om det finns orsak 

att tro att detta sker eller kan ske med andra medel.50 Risk att ett land hamnar i konflikt är 

dock endast ett särskilt kriterium för krigsmateriel för strid och inte övrig krigsmateriel som 

exempelvis radar och helikoptrar. 

 

I processen för bedömningen om export ska tillåtas finns tre ovillkorliga hinder som förbjuder 

export av krigsmateriel: Ett vapenembargo utfärdat av FN, andra internationella 

överenskommelser som Sverige har biträtt som exempelvis EU-sanktioner samt exportstopp 

som påbjuds enligt de folkrättsliga reglerna om export från neutral stat under krig. I det 

svenska regelverket finns det inte utrymme för någon uppdelning i tillåtna och otillåtna länder 

utan man förhåller sig till dessa överstatliga institutioners bedömningar. Även om inga nya 

avtal har ingåtts, honoreras redan ingångna avtal.51 

 

I detta betänkande diskuterar man även idén om ett demokratikriterium för stater som skall 

motta krigsmateriel. Även analys hur länder som Sverige exporterar till arbetar med 

                                                 
47 Ibid, s. 33. 
48 Ibid, s. 46. 
49 Ibid, s. 23. 
50 Ibid, s. 28. 
51 Ibid, s. 34. 
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fattigdomsbekämpning och om man skall utföra konsekvensanalys av den tänka exporten. I 

slutändan anser man dock att den befintliga politiken för global utveckling (PGU) som fanns 

på plats tillgodosåg detta.52 Ett demokratikriterium togs dock upp igen i utskottets betänkande 

2017 och införlivades därefter i riktlinjerna för framtida vapenexport, dock inte i lag. 

 

Det har funnits ett motstånd mot att reglera den svenska vapenexporten i lag. Man hävdar att 

export av krigsmateriel har särskilda förutsättningar som gör att riktlinjer och praxis bör styra 

och att krigsmateriallagen endast ska ange de övergripande villkoren för export. Detta för att 

intressen snabbt kan skifta så det skulle finnas begränsade möjligheter att reagera med 

regleringar. När tillståndsprövningen inte anges i för fattning får regeringen en flexibilitet då 

beslut kan grunda sig på säkerhets- och försvarspolitiska överväganden. Det ger också 

regeringen möjlighet att frångå de gällande riktlinjerna för export om Sveriges säkerhet kräver 

det, något som inte hade varit möjligt om riktlinjerna är inskrivna i författning.53 

 

7. Analys 

De argument som förs fram av bland annat utrikesutskottet och försvarsutskottet i dessa 

betänkanden stämmer överens med tankegångar inom både realismen och liberalismen. 

Anledningen till att vi idag har en stor svensk försvarsindustri har sin grund i realismen. Att 

värna om Sveriges säkerhet och försäkra att det svenska försvaret alltid skulle kunna vara 

oberoende av andra stater är typiska tankegångar inom realismen. Detta syns fortfarande 

tydligt i hur processen för godkännande av export fungerar.  

 

En mängd olika affärer har på senare tid uppmärksammats i media då dessa har skett till 

länder med låga nivåer av demokrati. På grund av inbördeskriget i Jemen har Sveriges export 

till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten belysts som särskilt problematiska. Detta är två 

länder som redan innan kriget i Jemen hade stora problem med mänskliga rättigheter och 

demokrati. Trots detta godkändes vapenexport till Saudiarabien fram till 2013, efter det har 

inga nya tillstånd utfärdats men följdleverande har en särställning och fortsätter oavbrutet. 

Under antagandet att dessa affärer gynnar svensk försvarsindustri vilket i sin tur stärker 

                                                 
52 Ibid, s. 38–39. 
53 Utrikesutskottet 2017/18:UU9, s. 8–9. 
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Sveriges förmåga att förvara sina gränser och intressen kan dessa affärer motiverade enligt 

realismen. 

 

Sedan den nya lagen om export av krigsmateriel trädde i kraft 1992 har det funnit riktlinjer 

som kan förhindra export till länder som varit inblandade i konflikter eller brister inom 

mänskliga rättigheter och demokrati. Dock har det alltid varit en helhetsbedömning som har 

avgjort om export skall godkännas eller inte. Här tas även hänsyn till utrikespolitiska och 

försvarspolitiska aspekter. Utrikesutskottet påpekar själva att det finns en intressekonflikt 

mellan dessa två aspekter och Sveriges utrikespolitiska ambitioner.54 Sverige har länge, drivit 

en utrikespolitisk med fokus på mänskliga rättigheter och demokrati.  

 

När export godkänns till länder som tydlig står i kontrast till Sveriges utrikespolitiska agenda 

är det troligt att man gör det för att man anser att de säkerhets- och försvarspolitiska 

argumenten för att tillåta export trumfar de utrikespolitiska. Gång på gång lyfts 

krigsmaterielexporten fram som viktig för att garantera ett starkt svenskt försvar som även är 

kostnadseffektivt. Här lyser liberalismen igenom i argumentationen för den svenska exporten. 

Både regeringen och försvarsutskottet har uppfattningen att internationella 

försvarsmaterielsamarbeten har stor säkerhets- och försvarspolitisk betydelse. 

 

En export till andra länder kan hjälpa till att försäkra kostnadseffektivitet i försvarets 

materialförsörjning, detta i sin tur förstärker det Svenska försvarets operativa förmåga. Detta 

är något vi såg i samarbetet mellan det amerikanska företaget Raytheon Missile Systems och 

svenska BAE Systems Bofors AB.55 Trots att USA var inblandat i ett flertal konflikter under 

början av 2000-talet tilläts detta försvarsmaterialsammarbete då de säkerhets- och 

försvarspolitiska aspekterna vägde tyngre än de utrikespolitiska. Som nämndes ovan 

fördömde dåvarande statministern Göran Persson USA:s krig i Irak där Excalibur-granaten 

senare skulle komma att användas. Samarbetet med USA ansågs för viktigt för att avstyras av 

den svenska utrikespolitiken. 

 

Handeln har en central plats i den svenska politiken för global utveckling och i det 

internationella samstämmighetsarbetet. Man erkänner dock att det på krigsmaterialmarknaden 

                                                 
54 Ibid, s. 21. 
55 P3 dokumentär, Granaten Excalibur – och den svenska vapenexporten, Måns Mosesson 2012 
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finn en risk för korruption och man förutsätter att regeringen kommer att följa upp hur ISP 

arbetar med antikorruptionsfrågor.56 Utskottet förespråkar även att risken för korruption ska 

uppmärksammas i högre grad i tillståndsbedömningen än idag. 

Sverige ingår idag i ett flertal försvarssamarbeten, bland annat sexnationeravtalet, det 

nordiska försvarssamarbetet, samarbetet med EU samt USA och vissa andra etablerade 

samarbetsländer. Utrikesutskottet anser att dessa samarbeten är av största intresse för Sverige. 

Krigsmaterielexporten kan därför också anses motiverad enligt liberalismen då den tillåter oss 

att vara en del av dessa internationella samarbeten. 

 

Motivet med den svenska vapenexport var från början och är fortfarande Sveriges säkerhet. 

Till att börja med kunde de svenska försvarsföretagens överlevnad säkras med beställningar 

från det svenska försvaret men tack vare den ökande tekniska komplexiteten kring 

utvecklingen av krigsmateriel och de höga kostnaderna detta associeras med blev det 

nödvändigt för de Svenska regeringarna att i allt högre grad tillåta export av krigsmaterial 

men även utvecklingssamarbeten för att kunna dela dessa kostnader med andra stater.  

 

Tack vare svensk kompetens har försvarssektorn nått så stor framgång och de Svenska 

företagen har erhållit ett så pass gott rykte och bidragit med tillräckligt många arbetstillfällen 

att den svenska vapenexporten även blivit en handels- och välfärdsfråga. Detta är något som 

de borgerliga partiledarna var noga med att påpeka när de motiverade JAS-Gripenaffären med 

Schweiz 2012. Schweiz kan på många sätt anses vara en idealpartner för Sverige att 

samarbeta med: En stark demokrati med tydlig neutralitetspolitik. Andra samarbeten, 

exempelvis med USA har dock i allt större grad kolliderat med den svenska utrikespolitiken. I 

slutändan har Sverige dock oftast lagt större vikt vid de säkerhets- och försvarspolitiska 

aspekterna vilket tycks tala för att det realistiska perspektivet fortfarande är tongivande inom 

tillståndsprocessen för den svenska vapenexporten. 

 

Krigsmateriallagen har gradvis anpassats efter den Svenska utrikespolitiken och i samband 

med den senaste lagändringen som trädde i kraft den 15 april 2018 har de utrikespolitiska 

aspekterna tydliggjorts så pass att det är osäkert att de tidigare affärerna med Saudiarabien 

och Förenade Arabemiraten hade godkänts idag om de hade bedömts efter det nuvarande 

regelverket. 

                                                 
56 Utrikesutskottet 2017/18:UU9, s. 16–17. 
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8. Slutsats 

I en globaliserad värld är Sverige idag del av ett stort antal försvarssamarbeten. Sveriges 

tekniska kompetens har gjort oss till en attraktiv militär samarbetspartner och det har skapats 

ett ömsesidigt beroende i mellan Sverige och andra stater. Dessa samarbeten har blivit möjliga 

tack vare den svenska vapenexporten och möjligheten att bromsa eller avsluta dessa är inte 

realistisk utan att det sker en försämring av Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska läge. På 

grund av den storlek de svenska försvarsföretagen uppnått representerar de även en stor 

mängd arbetstillfällen och skatteintäkter. Speciellt då följdleveranser pågår i flera decennier 

efter en genomförd affär representerar export stora skatteintäkter.  

 

De förändringar som gjorts i lagen om krigsmateriel och de kriterier och riktlinjer som styr 

tillståndsprocessen medför dock att export till länder med bristfällig respekt för mänskliga 

rättigheter och tveksam demokratisk status inte är lika trolig som tidigare. Utrikesutskottet 

påpekar att de förändringar som de nya riktlinjerna innebär först på längre sikt kommer att 

påverka exporten. Redan idag står EU och andra samarbetsländer för en absolut majoritet av 

den svenska exporten och genom de förändringar av lagen som skett kommer det finnas 

betydlig färre hinder att exportera i till dessa länder än att exportera till diktaturer. 

 

Det är svårt att förutse om Svenska företag kommer att exportera till diktaturer framöver, det 

faktum att följdleveranser kommer att fortsätta även om nya tillstånd inte utfärdas garanterar 

att diktaturer behåller möjligheten att använda svenska vapen i inre och yttre väpnade 

konflikter. Vad som är tydligt är att utrikespolitiken tagit större plats i krigsmateriellagen. Den 

svenska utrikespolitiken präglas idag av många av liberalismens värderingar om samarbete 

och samverkan. I de propositioner som regeringen lagt fram för att göra förändringar i 

krigsmateriallagen har de utrikespolitiska ambitionerna blivit mer och mer tydligt definierade, 

med de representerar fortfarande inte ovillkorliga hinder för export till diktaturer.  

 

Trots de tillägg som gjort i riktlinjerna för export av krigsmateriel för att ytterligare betona 

vikten av demokrati och mänskliga rättigheter i mottagarländer väger den för realismen 

viktigaste kärnfrågan: statens säkerhet, fortfarande tyngst. 
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