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Sammanfattning 

I denna uppsats görs en beskrivning av hur vapenexporten i Sverige utvecklats. Uppsatsen redogör 

för den policyförändring som skett i Sverige där en allt mer positiv inställning till exporten blivit ett 

faktum. Under 1990 och 2000-talet har en annan säkerhetspolitisk inriktning tagits i Sverige som 

påverkat vår export av vapen. Man har valt att gå ifrån den tidigare neutralitetspolitiken där Sverige 

värnade om alliansfrihet för att i stället göra Sverige ömsesidigt beroende av andra länder. Detta 

beror på att det idag ställs andra säkerhetspolitiska utmaningar för nationalstaterna som kräver 

samarbete för att lösas på effektivt sätt. Nya utmaningar är t.ex. Internationell terrorism, hålla 

internationella handelsvägar öppna och bekämpa den internationella organiserade brottsligheten. 

Detta ömsesidiga beroende är nu även en central funktion i Sveriges vapenproduktion. 
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1. Inledning 
 

 

 

 

Den 20 mars 2003 inleddes anfallet mot Irak av USA, angreppet var av flera skäl olyckligt och 

allvarligt. Trots en internationell världsordning, folkrätten, som ger inget land rätten att ta saken i 

egna händer var kriget ett faktum. Vad jag och många andra säkert inte då visste var att svenska 

vapen skulle användas i detta krig. Den här insikten fick mig att vilja skriva detta arbete om svensk 

vapenexport. Sverige är landet som utåt sett vill verka för fred och nedrustning men som om och om 

igen exporterar vapen som används i krig runt om i världen. 

 

Men för att förstå utvecklingen av den svenska vapenexporten måste man gå tillbaka till strax efter 

andra världskriget. Det säkerhetspolitiska läget var oroligt i världen efter det stora kriget. I enlighet 

med neutralitetspolitiken ville inte statsmakten uppmuntra vapentillverkning som i första hand var 

tänkt att gå på export utan tanken var en nationellt ägd industri som utvecklade vapen i samverkan 

med den svenska staten för specifikt svenska behov. Men då de svenska beställningarna avtog och 

för att bibehålla vår kompetens inom krigsindustrin motiverades viss form utav export av vapen. 

Detta blev starten till att sedermera lägga grunden för att skrota Sveriges alliansfrihet och i stället 

göra Sverige ömsesidigt beroende av andra länder. 

År 2010 och 2011 sålde Sverige mest vapen i världen, utslaget per invånare1. Sveriges vapenexport 

har ökat avsevärt under 2000-talet, och sedan alliansen tog över regeringsmakten har exporten av 

krigsmateriel nått nya rekordnivåer. Under 2011 exporterade Sverige vapen och annat 

försvarsmateriel för 13,9 miljarder kronor2. Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 13,7 

miljarder kronor. Sverige sålde även krigsmateriel till 63 länder under 2010, vilket kan jämföras 

med 52 länder år 2000, och 33 länder år 1993. Detta indikerar en klar uppgång och i det 

perspektivet vill jag därför studera den policyförändringen till vapenexporten som skett hos de 

högst ansvariga nämligen regeringen och den statliga myndigheten ISP. Varför stödjer man idag 

aktivare en export av Svenska vapen? 

 

                                                 
1
Svenska freds och skiljedomsföreningen 

2
www.isp.se 

3
www.isp.se 
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1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera den policyförändring som skett kring va-

penexporten där jag ämnar försöka förstå och förklara varför den skett och hur den uttrycks. Ett 

utav grundmotiven för att tillåta vapenexporten har legat i den svenska säkerhetspolitiken då man 

anser att för att bevara vår kompetens och förmåga att skydda oss själva så har en export varit nöd-

vändig. Men detta har också inneburit att tidigare säkerhetspolitiska motiv som att vi ska stå allians-

fria och värna om vår neutralitetspolitik hamnat i konflikt med vårt beroende av att exportera vapen. 

Undersökningen syftar också till att förklara vilka motiv som idag styr vapenexporten och hur dessa 

förändrats i takt med att säkerhetspolitiken skiftat. Syftet är att försöka förstå och förklara denna 

attitydförändring som skett från regeringens sida. För att på bästa sätt förstå utvecklingen av vår 

vapenexport och samtidigt ge en bättre förståelse och perspektiv för frågeställningarna, så har en 

historisk bakgrund, en presentation av de involverade i besluten om vapenexporten samt en redogö-

relse för hur lagen och riktlinjerna gjorts. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 
Hur har utvecklingen av vapenexporten sett ut? 

Vilka ansvarar för vapenexporten och vad säger lagstiftningen? 

Hur har vapenexporten motiverats och hur gör sig denna policyförändring synlig? 

Hur har Sveriges säkerhetspolitiska ambitioner påverkat vapenexporten? 

 

 

1.3 Teori 

Jag har valt att använda två olika teoretiska inriktningar inom internationella relationer som 

beskriver olika sätt att se på världen. Jag har valt att utgå ifrån dessa dels på grund av att försöka få 

läsaren att sätta sig in i hur man har uppfattat och sett på framför allt staters relationer med sin 

omgivning. Men också för att just visa att det finns flera synvinklar att betrakta världen utifrån och 

att dessa förändras. Beroende på vilket ställningstagande personer, nationer, organisationer tidningar 

med mera har, desto fler ståndpunkter och åsikter skall således försöka höras och eventuellt enas.   

De två teorierna jag använder mig av är den realistiska och den liberalistiska. 
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Realism 

Inom realismen utgår man från att det finns suveräna stater som alla i grunden har samma intressen, 

att skydda sin stat och därmed säkra sin fortsatta överlevnad. ”Denna världsbild – ofta kallad det 

maktrealistiska paradigmet” menar att stater agerar i en anarkistisk värld och söker relativa fördelar 

mot varandra
4
. Det finns ingen styrande världsordning som har monopol på våldsutövning utan det 

är staterna som är de viktigaste aktörerna. Man är skeptisk till samarbete mellan stater då det finns 

risk att ena staten tjänar på samarbetet och sedermera kan omvandla detta i militär styrka
5
. Just 

militär styrka är särskilt centralt i denna teori eftersom staterna inte litar på varandra rustar de därför 

upp. Man kan dra paralleller till då den svenska vapenindustrin kom igång efter andra världskriget 

och den realistiska teoribildningen. Sverige utvecklade en stark inhemsk försvarsindustri där målet 

var att bli självförsörjande. Detta för att man inte skulle vara beroende av någon annan stat ifall ett 

krig skulle utbryta. Denna teoribildning var väldigt dominerande under kalla kriget och användes 

ofta för att förklara kapprustningen som då skedde. Men även för att förklara de två världskrigen 

användes denna teori som ett svar på varför den kollektiva säkerheten genom nationernas förbund 

hade misslyckats som ide
6
. Detta leder oss in på vår andra teori. 

 

Liberalism 

Om man från realismens sida är negativ till samarbete är man tvärt emot detta inom liberalismen. 

Här är samarbetet något gott som för med sig välfärdsfördelar för alla inblandade i samarbetet
7
. 

Liberalismen sägs ha uppstått ur Woodrow Wilsons skapande av Nationernas förbund kort efter 

första världskrigets slut. Tanken var att bygga kollektiv säkerhet och öppna upp för frihandel mellan 

stater. Stater anses närma sig varandra genom samarbeten och således bli mindre benägna till att 

kriga sinsemellan. Ömsesidiga beroenden skapar välfärd och fred mellan aktörer. Inom liberalismen 

ser man inte heller stater som de viktigaste aktörerna utan både organisationer, institutioner, 

individer och stater samverkar i en rad olika frågor
8
. 

 

Det finns tydliga tendenser av realism och liberalism i politikers retorik kring vapenexporten även 

om man omformulerat hoten en aning. Den för realismen så viktiga säkerhetsaspekten bygger inte 

                                                 
4
Internationella relationer perspektiv på konflikt och samarbete i världspolitken. Bjereld, Ekengren och Lilja sid 30 

5
Ibid s. 30 

6
Ibid s.31 

7
Ibid s.26 

8
Ibid s.27 
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idag på att kunna försvara sina gränser, istället är det tanken om den kollektiva säkerheten som tagit 

över vår säkerhetspolitik. Den realistiska tanken har allt mer övergått i ett liberaliserat sätt att se på 

säkerhet. Intåget i EU och harmoniseringen som råder med övriga EU länder i en rad olika frågor är 

tydliga tecken på att denna teoribildning har blivit väldigt aktuell under senare tid. 

 

1.4 Metod 

I den här uppsatsen används främst en kvalitativ metod, med fokus på att synliggöra hur en 

policyförändring har skett i en och samma fråga samt att få en större kontextuell förståelse. En 

policyförändring hos de ansvariga skulle kunna uttryckas i en större acceptans till vapenexporten 

eller ett mer aktivt arbete för att uppnå större försäljningar eller som en ny inställning till 

riktlinjerna. För att illustrera en sådan förändring har därför en studie gjorts på material från 

regering och ISP.   

 

 

1.5 Material 

Uppsatsen bygger framför allt på det material som jag har hämtat från ISPs hemsida där 

pressmeddelanden och regeringens årliga skrivelse till riksdagen om strategisk exportkontroll finns 

att tillgå. Här går bland annat att utläsa statistik och hur man från myndigheten har motiverat beslut 

gällande vapenexport. Från regeringens hemsida har jag hittat information om Sveriges 

säkerhetspolitik genom främst propositioner men även från en försvarspolitisk rapport från 

Försvarsberedningen 2004. På www.svd.se/opinion/brannpunkt/ har de fyra partiledarna 

sammanställt en motivering till vår senaste vapenexport affär till Schweiz som analyserats av mig. 

Dessa har använts för att förklara vår policyförändring.  

 

 

1.6 Källkritik 

Jag har även hämtat en del statistik och material från Svenska freds och skiljedomsföreningen. 

Svensk freds och skiljedomsföreningen, är en intresseförening och driver frågan om att avveckla 

vapenexporten och därför bedömer jag opartiskheten vara något lägre än för de andra. 
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1.7 Tidigare forskning 

Den svenska vapenexporten är ett väldigt debatterat ämne i Sverige och mycket är redan skrivet 

kring detta. Den vanligaste debatten och mediala uppmärksamheten sker kring då det framkommer 

att Sverige sålt vapen till ett land som bryter mot våra riktlinjer gällande vapenexport. 

Framför allt är det motsättningen mellan teori och praktik alltså hur Sverige kan exportera vapen till 

antingen konflikttyngda länder, fattiga länder, diktaturer och förtryckare av mänskliga rättigheter 

som diskuteras. Jag har i mitt arbete påträffat en del andra uppsatser som behandlar just för- och 

motargument, samt reflekterar över den pågående debatten, angående om Sverige överhuvudtaget 

ska ha en vapenexport. 

 

En uppsats som behandlar detta är den som är skriven av Josefine Rosengren Svensk vapenexport – 

varför (inte)? En undersökning av för- och motargument till Sveriges export av krigsmateriel där 

syftet med den här uppsatsen är att synliggöra de argument som används av motståndare och 

anhängare i diskussionen kring huruvida Sverige bör ha en export av krigsmateriel. Utifrån 

specifika texter i givna kontexter har argument sållats fram. Sedan har för- och motargument 

noterats, följt av en kategorisering. Det framkommer att Sverige av utrikes-, säkerhets- och 

försvarspolitiska skäl har valt att tillåta export av krigsmateriel, i viss utsträckning. Detta trots att vi 

har en förbudslagstiftning. Regeringen är ytterst ansvariga, men har delegerat tillståndsgivningen 

till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) m.fl. 

betonar vapenexportens betydelse för Sveriges ekonomi, säkerhet och arbetsmarknad. Svenska 

Freds- och Skiljedomsföreningen (Svenska Freds) m.fl. ser främst frågan ur ett globalt moraliskt 

perspektiv. Uppsatsens slutsats är att båda parter behöver inse att de befinner sig i olika språkvärldar, 

med olika målsättningar. Först då kan de mötas i den här diskussionen och ta små steg in i varandras 

världar. 

 

En annan uppsats är den av Emma Fälth (2007)  Svensk krigsmaterielexport – Fredsfrämjande eller 

krigsbevarande? Med diskursanalys som verktyg belyser denna uppsats olika aktörers tolkningar 

och ageranden kring de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport. Att en och samma text ges 

olika innebörder av olika aktörer, vilket i samband med aktörens inställning till krigsmaterielexport 

kan få olika konsekvenser, både för Sverige och för världen i sin helhet, är resultatet av denna 

uppsats. 
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Av de tryckta källorna är det framför allt Rolf Lindahls rapport ”Rusta för fred – Morgondagens 

riktlinjer för vapenexport” som närmast anknyter till mitt ämne. Rolf Lindahl menar att det har 

skett ett paradigmskifte inom svensk vapenexportpolitik då vi traditionellt sett haft en 

säkerhetspolitik där vi i enlighet med alliansfriheten verkat internationellt för allmän nedrustning. 

Han menar att det kan tyckas paradoxalt att Sverige med dessa utrikespolitiska målsättningar 

samtidigt är en så stor exportör av vapen. Paradoxen ligger i det faktumet att utrikespolitiken ställer 

krav på restriktivitet medan försvars och säkerhetspolitiska skäl har talat för den. Sverige har som 

en konsekvens av detta månat om att ha en oberoende och stark vapenindustri samtidigt som man 

försökt hålla den kontrollerad. Rolf Lindahl konstaterar i sin rapport ”Rusta för fred” att betydande 

förändringar gällande vapenexporten har skett. Däremot har vi i huvudsakligen samma regelverk 

och samma riktlinjer i dagsläget som vid lagstiftningen år 1993. Ett regelverk som i princip 

förbjuder vapenexport som står i strid med utrikespolitiken och om det saknas försvarspolitiska skäl 

för exporten. Rolf Lindahl har i och med sin position som före detta politisk sekreterare för svenska 

freds och skiljedomsföreningen en tydlig politisk agenda. En förening som är uttalat kritisk mot 

svensk vapenexport. 

 

 

 

1.8 Krigsmateriel 

Det finns tre kategorier för krigsmateriel, nämligen Krigsmateriel för Strid (KS), Övrig 

Krigsmateriel (ÖK) samt Produkter med dubbel användning (PDA). 

I denna uppsats har jag valt att benämna all form av krigsmaterielexport för vapenexport. I officiella 

sammanhang har man ändrat benämningen från krigsmaterielexport till försvarsmaterielexport. 
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2. Bakgrund 
 

 

Det här med att sälja vapen utomlands och utveckla vapen tillsammans med andra stater är inget 

nytt för Sverige. Däremot har omfattningen och inställningen till den förändrats. För att förstå den 

här traditionen måste vi gå tillbaka till precis efter andra världskriget. 

En nervös tid för Sverige då läget i världen var ytterst oroligt och farhågorna för ett nytt världskrig 

var stora. Vi hade förskonats från två världskrig men ingen visste hur det skulle gå i ett tredje. Det 

var precis med nöd och näppe som Sverige hade lyckats undgå andra världskriget. De svenska 

politikerna hade fått inse att det fanns stora luckor i det egna försvaret. Många utav de soldater som 

skyddade de skånska gränserna var utrustade med tyska k-pistar som saknade ammunition
9
. 

Något flygvapen hade man inte alls utan man hade fått köpa in jagare från det fascistiska Italien. 

Politikerna var nu överens, så blottat skulle Sverige aldrig mer visa sig. Hotet om ett kärnvapenkrig 

och hur man bäst skulle skydda sig medförde att det enda sättet att förbli självständiga var att bygga 

upp ett försvar som kunde luta sig mot en stark inhemsk industri, detta gjorde man för att försvaret 

inte skulle vara beroende av främmande länder. 

Det växte fram under andra världskriget att neutralitetspolitiken
10

 inte är trovärdig om vi inte har 

förmåga att försvara oss själva. Om man inte har något eget försvar så kan vem som helst klampa in 

och alliansfriheten och neutralitetspolitiken blir sålunda icke trolig. Med erfarenheterna från andra 

världskriget där våra två grannländer Norge och Danmark blev ockuperade och Finland tvingades 

tillslut gå i allians med Tyskland så kom man till insikten att vi måste kunna slå ifrån oss, det var 

inte bara att ta oss. 

Under 1950 och 60-talet öser Sverige pengar på sitt försvar och på en pånyttfödd industri som ska 

förse militären med toppmoderna produkter. Det är nu Sverige stiger fram som ett utav världens 

bästa länder på att bygga vapen. Samtidigt som rekordåren för svensk tillväxt. Det var ett mått på ett 

lands modernitet hur pass moderna vapen man kunde tillverka. Det fanns en liten macho känsla, vi 

var små men kunde bita ifrån oss. Men mot slutet av 1960-talet införde regeringen åtstramningar i 

                                                 
9
 P3 dokumentär Granaten Excalibur – och den svenska vapenexporten, Måns Mosesson 2012 

10
 Neutraliten i folkrätten innebär att en stat inte stöder någondera sidan i en väpnad konflikt mellan andra stater eller 

militära förband Man skiljer på neutralitet och alliansfrihet, eftersom neutralitet i folkrättslig mening inte kan 

förekomma förrän i en konkret konfliktsituation. 
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försvarsbudgeten, vilka motiverades med att det spända politiska läget inte längre var detsamma. 

Försvaret valde då att minska sina materielanslag, vilket fick stora konsekvenser för den inhemska 

industrin. För att ändå kunna försäkra sig om en fortsatt tryggad säkerhetspolitik, genom egen 

produktion och kompetensutveckling, ökades exporten. Marknaden bedömdes också som god. 

Svenska vapen var inte bara lika avancerade som stormakternas, de var dessutom neutrala
11

.   

Mot slutet av 1960-talet förändras denna attityd till vapen. När uppror mot den portugisiska 

kolonialregimen utbröt i Angola 1961 tilläts inte Portugal köpa svenska vapen, och exporten till 

USA avbröts nästan helt 1966 på grund av Vietnamkriget
12

. Samtidigt fortsatte dock försäljningen 

till Storbritannien, Pakistan och Indien, trots deras inblandning i olika krig. 1968 blev det 

omfattande debatt om huruvida det var lämpligt att sälja krigsmateriel till diktaturer i Latinamerika. 

Det blåste radikala vindar i Sverige. Egentligen har Sverige ett totalt förbud mot att exportera vapen 

och har haft det sedan 1918 men regeringen kan utfärda särskilda tillstånd och de gör det ofta. För 

första gången blir det nu het debatt om detta
13

. Enligt dåvarande handelsministern fanns ingen 

anledning att neka export till Argentina och Brasilien. Vid de bedömningar som hade gjorts hade 

frågan "huruvida det råder diktatur eller ej… inte varit ett avgörande kriterium". Efter en 

proteststorm togs uttalandet delvis tillbaka och oklarheterna kring exportreglerna var en av 

anledningarna till att en ny utredning tillsattes 1969 som skulle se över riktlinjerna och skärpa 

dem
14

. Den svenska regeringen vid den här tiden ville verka mot krig, värna för nedrustning, bort 

med vapen och fred på jorden. Men problemet var nu att det fanns också en inarbetad, välmående 

och framstående industri som kan mäta sig med de bästa i världen och den här industrin behöver 

sina exportinkomster. 

Svenska försvarets beställningar var också på nedåtgående under 60-talets slut samtidigt som 

kostnaden för forskning och utveckling ökade. Därför måste Sverige exportera mer för att behålla 

sin kapacitet och behålla sysselsättningen. Enklast vore rent politiskt att sluta med all vapen export 

men då skulle vi tillslut ha ett föråldrat försvar som bara kostar pengar. Det som var viktigt var att 

upprätthålla den svenska industrins produktion. Karlskoga var uppbyggt kring den här industrin. 

Man hade två vägar att gå. Antingen exporterar vi vapen efter vissa riktlinjer som är svåra att 

tillämpa i verkligheten eller så stoppar vi all vapenexport, men då måste vi lägga ner en ganska stor 

del av svensk krigsmateriel industri, företagen hade gått omkull. Detta var den inbyggda konflikten 

i politiken. 

Man motiverar fortsättningen på denna paradox med att man bara ska sälja vapen till länder som 

                                                 
11

 Andersson, Bo G & Stenquist, Bjarne (1988) Vapensmugglarna. Sid. 24 

12
Vapenhandeln, Lindahl sid.22 

13
Ibid s.23 

14
Vapenexport Svenskt stål biter, Westander, 1995. 
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inte tänker angripa andra länder utan bara försvara sig. Man får heller inte exportera vapen till 

länder som kränker de mänskliga rättigheterna, aldrig till länder i krig eller inbördes krig eller ens 

på väg in i krig. Kort och gott sälja vapen till länder som inte kommer använda de svenska 

produkterna. Svårt att hitta balansen mellan de här nedrustningssträvandena och avskyn mot krig 

och samtidigt producera dessa vapen och sälja dem till andra stater. Den nya proposition som kom 

1971 skulle skärpa lagstiftningen men bara några år senare uppmärksammades nya skandaler. 1977 

säljer Sverige Boforskanoner till Indonesien, 1983 till Burma, 1989 haubitser till Indien i kriget mot 

Pakistan, och i Falklandskriget har båda parterna svenska vapen. 

 

Under den första tiden efter 1945 tycks den svenska exportpolitiken ha varit mycket liberal. Till 

exempel exporterades vapen till både Israel och Egypten fram till 1954 samt till de av inbördeskrig 

drabbade Colombia och Indonesien. Dessutom sålde Sverige krigsmateriel till Storbritannien, 

Frankrike och USA. Under 1960-talet skärptes regleringen.  1968 blev det omfattande debatt om 

huruvida det var lämpligt att sälja krigsmateriel till diktaturer i Latinamerika. Detta ledde fram till 

en skärpning av bestämmelserna i 1971 års riktlinjer. Trots detta fortsatte en liberal exportpolitik 

under 1970-talet. Vapenexport fortsatte till Pakistan och Indonesien, och påbörjades till Iran, 

Argentina, Brasilien, Peru, Ghana och Nigeria. Efter ytterligare skärpning av riktlinjerna 1981 

fortsatte exporten att öka och vidgas, och Burma blev en exportdestination 1982. 1984 utbröt den så 

kallade Boforsaffären. Företaget Bofors åtalades för att ha smugglat vapen till Dubai och Bahrain, 

som de inte hade tillstånd att sälja till. Bofors åtalades också för att ha mutat beslutsfattare i Indien 

för att få ett viktigt kontrakt. Det åtalet lades dock ned i brist på bevis. Debatten som följde på de 

uppmärksammade åtalen var förmodligen en viktig faktor i 1980-talets förhållandevis restriktiva 

exportpolitik. När Bofors och andra leverantörer ville få licens för att sälja till fler länder. Det enda 

nya land som tillkom i exportstatistiken fram till 1991 var Nepal. Den borgerliga regering som 

tillträdde 1991 ändrade på dessa restriktioner, delvis med tanke på den förändrade geopolitiska 

situation som följde efter Sovjetunionens fall. 1993 gavs tillåtelse att exportera till Sydkorea, 

Thailand, Bahrain, Kuwait, Oman, Belize, Colombia, Botswana, Brunei, Turkiet, Saudiarabien, 

Qatar och Förenade Arabemiraten. 

Sedan dess har vapenexporten bara fortsatt att öka och vidgas. År 2011 exporterade Sverige 

krigsmateriel för 13,9 miljarder kronor, vilket är den högsta summan någonsin och gör Sverige till 

världens största vapenexportör per capita. Samma år sålde Sverige krigsmateriel till 63 länder, 

vilket är fler än någonsin. Under tioårsperioden 2001 till 2011 ökade svensk vapenexport med över 

300 procent och placerar sig 2011 som världens åttonde största vapenexportör. Länder som Sverige 
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för närvarande (2011) inte säljer krigsmateriel till är de länder som FN har belagt med riktade 

sanktioner. De är Iran, Nordkorea, Burma (Myanmar), Liberia och Somalia
15

. 

 

Diagram 1, Svensk vapenexportförsäljning i fasta och rörliga priser 

 

Regeringens årliga skrivelse till riksdagen om strategisk exportkontroll 1995-2011. Sveriges 

vapenexportpolitik UD informerar, Hirdman. 

 

1993 genomförde Sverige en EU-anpassning och vidgade krigsmaterielbegreppet, så att fler 

produkter kom att klassas som krigsmateriel. Man delade upp all materiel i "krigsmateriel för strid" 

och "övrig krigsmateriel". Detta har gjort att det är svårt att få en helhetsbild av hur exporten såg ut 

innan 1993 då visst materiel inte klassades som vapen. Jag har sammanställt uppgifter från 

regeringens skrivelser som finns upplaggda på ISPs hemsida där exporten i löpande priser finns att 

tillgå från 1988 och framåt. Sedan har jag även hittat tidigare uppgifter om exporten i löpande priser 

i skriften UD informerar från 1993. Jag har sedan mot SCBs hemsida fått tillgång till KPI. 

 

 

 

 

                                                 
15
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Diagram 2, Antalet länder Sverige exporterat till 

 

Regeringens årliga skrivelse till riksdagen om strategisk exportkontroll 1995-2011. Sveriges 

vapenexportpolitik UD informerar, Hirdman. 

 

 

Under 2011, liksom under 2010, sålde Sverige krigsmateriel till 63 länder, fler än någonsin tidigare. 

Detta kan jämföras med 52 länder under 2000 och 33 länder under 1990. Mellan 1983-1993 

exporterade Sverige årligen vapen till 35-40 stater
16

. 

Totalt sålde Sverige försvarsmateriel för 13,9 miljarder kronor förra året, vilket är en liten ökning 

jämfört med året innan. Men den stora skillnaden är att hela 69 procent av exporten går till länder 

utanför EU som Sverige inte har ett etablerat samarbete med sedan tidigare. Det är mer än en 

fördubbling jämfört med året innan då bara 29 procent exporterades till det som i statistiken kallas 

"övriga världen". Det är alltså till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som det allra mesta av 

försäljningen till Mellanöstern sker – länder som har fått skarp kritik bland annat för att ha hjälpt 

regimen i Bahrain att med våld slå ner demokratirörelsen i landet
17

. 

Fördelningen av den svenska vapenexporten på mottagarländer har under efterkrigstiden fram till 

1993 följt ett stabilt mönster. En växande andel, cirka hälften eller mer har gått till Västeuropa, 

10-12 procent till Nordamerika, 30 procent till Asien och några få procent till Afrika. 

                                                 
16

 Sveriges vapenexportpolitik 1993 s.13 
17
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Medan de nordiska länderna varit mottagare av cirka hälften av exporten till Västeuropa, har antalet 

mottagarländer i Latinamerika och Afrika varit få och någon export till Mellan Östern och 

Östeuropa har knappt förekommit
18

. Idag tycks detta vara ett minne blott för att under 2011 var de 

tio största exportdestinationerna: 

 

 

 

Diagram 3, De tio största exportdestinationerna 2011 i mnkr 
 

 
 
Regeringens årliga skrivelse till riksdagen om strategisk exportkontroll 2011. 

 

 

Högt upp på listan över länder som får köpa krigsmateriel av Sverige under tioårsperioden 2001-

2010 finns länder i krig, som USA och Indien. Sverige exporterar även vapen till länder där det 

förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, t.ex. Pakistan och 

Thailand. Exempel på diktaturer som får köpa krigsmateriel av Sverige är Förenade Arabemiraten 

och Saudiarabien. Enligt Svenska Freds har det skett en ökning till diktaturer. Över hälften av 

svensk krigsmaterielexport under 2011 (56 procent) gick till 20 länder som den amerikanska 

organisationen Freedom House klassade som icke demokratier, däribland Brunei, Förenade 

Arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan. Totalt exporterade Sverige krigsmateriel till icke 

demokratier förra året till ett värde av 7,8 miljarder kronor. Det innebär en ökning på mer än 100 

procent i jämförelse med 2010. Bara Saudiarabien fick ensamt köpa krigsmateriel för 2,9 miljarder 

kronor, vilket motsvarar en femtedel av den totala exporten
19

. 

 

                                                 
18

 Sveriges vapenexportpolitik 1993 s.13 
19

 Mer än hälften av vapenexporten gick till icke-demokratier, svenskafreds.se 
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Diagram 4, Export till diktaturer 2000-2011 i mnkr 

 

http://www.svenskafreds.se/sites/default/files/vapenexport-till-diktaturer.pdf 
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3. Styrningen av vapenexporten 

 

 

ISP, Inspektionen för strategiska produkter 

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, upprättades 1996 och är en statlig myndighet under UD 

som tog över efter tidigare krigsmaterielinspektionen (KMI).  ISP är förvaltningsmyndighet för 

ärenden och tillsyn enligt lagen om krigsmateriel och ska pröva ansökningar om tillverkning, 

tillhandahållande, utförsel och samarbeten med utlandet. Förutom att pröva frågor om 

krigsmaterielexporten, ska man även se till att kontrollera exporten av produkter med dubbla 

användningsområden, dvs. de som kan användas både civilt och militärt. Man har även uppgiften att 

vara nationell myndighet i frågor som berör kemvapenkonventionen i det internationella arbetet 

med att förstöra alla kemiska vapen.
20 

ISP benämns som en fristående och beslutande myndighet. 

 

Exportkontrollrådet, EKR 

I och med bildandet av ISP togs det rådgivande ansvaret som tidigare låg hos KMI över hos 

exportkontrollrådet. Rådet består av ledamöter från samtliga i riksdagen representerade partier. 

Ordförande i exportkontrollrådet är ISPs generaldirektör. Rådet sammanträder ca tio gånger per år. 

Vid dessa sammankomster redovisar ISP samtliga beviljade utförseltillstånd under den gångna 

månaden och frågor gällande anbud och tillståndsprövning
21

. Man har till uppgift att uttyda 

riktlinjerna åt ISP, vilka i sin tur fattar ett beslut. Det är generaldirektören som beslutar i samtliga 

frågor. Tidigare togs dessa av det ansvariga statsrådet i regeringen. 

 

Försvarsexportmyndigheten, FXM 

Försvarsexportmyndigheten har funnits sedan augusti 2010 och arbetar på uppdrag av regeringen. 

De har till uppgift att främja svensk vapenexport genom att effektivisera och prioritera insatser från 

statligt håll. FXM representerar Sverige i mellanstatliga exportaffärer och ansvarar för 

vidareförsäljningen av försvarets materialöverskott
22

 

 

 

 
                                                 
20

isp.se/uppdrag 
21

 isp.se/documents 
22

 Ibid 

http://www.isp.se/
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4. Vad säger Lagen och riktlinjerna? 
 

1956 förklarade statsminister Tage Erlander för riksdagen vilka exportprinciper regeringen 

vägleddes av: " … den svenska regeringen har i allmänhet tillämpat principen att överhuvudtaget 

vägra licenser till stater, som för tillfället är invecklade i akuta internationella konflikter eller i vilka 

inbördeskrig är rådande eller där det interna läget är så hotande, att fara för oroligheter eller krig 

föreligger". 1971 antog riksdagen "Riktlinjer för krigsmaterielexport". Dessa kompletterades och 

modifierades i maj 1982 och i december 1992. Det officiella motivet till exporten är att Sverige har 

ett säkerhetspolitiskt intresse av en inhemsk försvarsindustri. Och en sådan förutsätter export. 

Annars blir det "luckor" i företagens beläggning och dessutom dyrare. 

 

 

Sverige har en restriktiv exportpolitik, som har stöd av en betydande riksdagsmajoritet. Beslut om 

export av försvarsmateriel är en känslig uppgift, då en exportaffär innebär åtaganden som kan 

sträcka sig över flera decennier. Tillstånd för export får endast lämnas om det föreligger säkerhets 

eller försvarspolitiska skäl för detta och att exporten inte strider mot svensk utrikespolitik. 

Vid tillståndsprövning ska ISP göra en totalbedömning av de försvars-, säkerhets- och 

utrikespolitiska skälen. Vid prövningen ska alla omständigheter som har betydelse för ärendet 

beaktas. Demokratisk kontroll av exporten sker dels genom det parlamentariskt sammansatta 

Exportkontrollrådet, EKR, dels genom regeringens årliga skrivelse till riksdagen om den svenska 

exporten av strategisk exportkontroll
23

. 

 

Lagen om krigsmateriel är en förbudslag. Man får inte tillverka, handla med och exportera 

produkter eller samarbeta med utländska företag utan tillstånd.  För att förhindra att vapenexporten 

bryter mot de utrikespolitiska målen har man fastställt riktlinjer som ska uppfyllas för att exporten 

ska anses legitim. Dessa riktlinjer för försvarsmaterielexport och annan utlandssamverkan är 

fastställda genom regeringens proposition
24

, Utrikesutskottets betänkande samt riksdagsskrivelse 

1992/93:61. Tillstånd till utförsel eller annan utlandssamverkan enligt krigsmateriellagen skall inte 

beviljas om det skulle strida mot internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, mot 

beslut av FN´s säkerhetsråd eller mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig. 

Dessa kallas för de ovillkorliga hindren. 

 

                                                 
23

 www.isp.se/regelverk 
24

 1991/92:174 Lag om krigsmateriel 



19   

Sedan finns det ett antal villkorliga hinder. Tillstånd till vapenexport eller annan utlandssamverkan 

som avser vapen, bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av 

mänskliga rättigheter förekommer. Respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att 

tillstånd skall godkännas. 

Tillstånd till utförsel av krigsmateriel för strid, eller till annan utlandssamverkan som avser 

krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel, bör inte beviljas om det avser 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 eller stat som har inre 

väpnade oroligheter. 

Tillstånd bör ges till utförsel av materiel som klassificerats som övrig krigsmateriel, förutsatt att 

mottagarlandet inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller har inre väpnade oroligheter, 

eller att det i landet förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter och om 

inte ovillkorligt hinder möter. Här bortser man alltså från kravet om stat som är invecklad i 

internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt
25

. 

För närvarande så föreligger inga utrikespolitiska hinder om samverkan med eller export till de 

nordiska länderna och de traditionellt neutrala länderna i Europa. Samverkan med dessa länder får i 

princip stå i överenskommelse med Sveriges säkerhetspolitik. I takt med att samarbetet med övriga 

länder inom de Europeiska Gemenskaperna byggs ut, bör samma principer för utlandssamverkan 

och export tillämpas i fråga om dessa länder
26

. 

Vid utförsel av materiel ska ett slutanvändarintyg eller ett intyg om egen tillverkning 

(bearbetningsintyg) föreligga. En stat som trots åtagande gentemot den svenska regeringen har 

tillåtit, eller underlåtit att förhindra, vidareexport av svensk försvarsmateriel skall i princip inte 

komma i fråga som mottagare av sådan materiel från Sverige så länge omständigheterna kvarstår. 

Samarbetsavtal med utländsk part 

Då ett samarbete med utlandet sker ska ovanstående riktlinjer tas i beaktande. Utförsel till 

samarbetsland, som följer av avtalet, bör medges om inte ovillkorligt hinder uppstår. Om ett 

samarbetsavtal med utlandet förutsätter export från samarbetslandet till tredje land bör fråga om 

sådan export, i den mån slutprodukten i fråga har en övervägande svensk identitet, bedömas enligt 

svenska riktlinjer
27

. 

                                                 
25

 www.isp.se/regelverk 
26

Ibid 

27
Ibid 
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Materiel med övervägande utländsk identitet 

Beträffande materiel som har övervägande utländsk identitet bör export från samarbetslandet till 

tredje land medges inom ramen för samarbetslandets exportregler. Föreligger ett starkt svenskt 

försvarspolitiskt intresse av att samarbetet kommer till stånd, och det är en förutsättning från 

samarbetspartnerns sida att viss utförsel får ske från samarbetslandet, kan efter omständigheterna 

export till tredje land även i övrigt medges inom ramen för samarbetslandets exportregler. 

 

1993 års lagstiftning allt liberalare 

Det har blivit allt vanligare inom vapenindustrin med samarbete över gränserna. När dessa 

produkter ska exporteras till tredje land gäller särskilda bestämmelser. Exporten regleras av lagen 

som trädde i kraft 1993 och den underlättar för svensk vapenindustri som vill samarbeta med andra 

länder. Lagen är så generöst skriven att det är omöjligt att hitta ett fall där det inte går att göra 

undantag från de svenska bestämmelserna. Om t.ex. den svenska insatsen är mindre än 50 % av den 

färdiga produkten gäller inte svenska exportrestriktioner. Och om den svenska insatsen är över 50 %, 

går det också att slippa undan svenska exportregler om det går att påvisa ett starkt svenskt 

försvarspolitiskt intresse att samarbetet kommer till stånd och att det är en förutsättning från 

samarbetspartnern att viss utförsel får ske från samarbetslandet, kan efter omständigheter export till 

tredje land även i övrigt medges inom ramen för samarbetslandets exportregler. 

Med 1993 års lagstiftning ökade också antalet köpare från 24 1991 till 32 1993. Helt nya köpare var 

Sydkorea, Thailand, Bahrain, Kuwait och Oman. Dessutom fick företagen 1992 och 1993 

klartecken att genomföra affärer med ytterligare åtta helt nya stater i tredje världen (Belize, 

Colombia, Botswana, Brunei, Turkiet, Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten) samt fem 

"nygamla" stater (Argentina, Venezuela, Chile, Ghana och Indonesien) som tidigare varit stängda 

för export
28

. Vissa av staterna fick inte köpa "krigsmateriel för strid", utan bara "övrig 

krigsmateriel", exempelvis, spaningsradar och militära bandvagnar. 

Export av "övrig krigsmateriel" (ÖK) bör godkännas så länge köparen uppfyller de mänskliga 

rättigheterna och inte är i strid. Export av "övrig krigsmateriel" bör enligt riktlinjerna få ske även 

om mottagaren är indragen i konflikt som kan befaras leda till krig. Med stöd av riktlinjerna 

öppnade den borgerliga regeringen bland annat Sydkorea och ett antal stater i Mellanöstern för 

export av "övrig krigsmateriel".  Sverige exporterar övrig krigsmateriel till stater som kan befaras 

hamna i krig. 

 

                                                 
28

Vapenexport Svenskt stål biter, Westander, 1995. 
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Ett nytt vapensystem kan ha en livsläng på 30 år eller mer och en export medför att Sverige då 

måste kunna bistå med kompletteringar i form av ytterligare materielsystem, reservdelar, 

komponenter eller ammunition. Dessa leveranser kallas följdleveranser. En förvägrar om 

följdleveranser riskerar medföra ett sämre anseende för svensk export och innebär förmodligen att 

svenskt samarbete blir mindre eftertraktat. Det var så man resonerade då man efter 1993 alltmer 

släppte vår restriktiva hållning med följdleveranser som hade varit fallet under 1970 och 80-talet. 

Nu blev det viktigare för Sverige att vara en "trovärdig" vapenleverantör än fredsförespråkare
29

. Det 

är av yttersta vikt att samarbetslandet kan räkna med att Sverige kan garantera och hålla det 

ingångna avtalet för att dennes säkerhet ska uppnås.   

 

Med 1993 lagstiftning genomförde Sverige en EU-anpassning och vidgade krigsmaterielbegreppet, 

så att fler produkter kom att klassas som krigsmateriel. För att kompensera företagen delades all 

materiel upp i "krigsmateriel för strid" och "övrig krigsmateriel", där i den senare exportpolitiken 

tycks ha blivit alltmer liberal. Enligt de gamla riktlinjerna borde export av reservdelar få 

genomföras även om det blir krig (om inte FN förbjöd exporten). I december 1992 utvidgades detta 

till att också gälla "andra leveranser, t ex av ammunition. Som har samband med tidigare utförsel 

eller där det annars vore oskäligt att inte ge tillstånd. 

Trots att reservdelar, enligt riktlinjerna, borde få exporteras beslöt regeringen att stoppa sådan 

export till ett antal krig, exempelvis Iran-Irak, 1980-1988, Burma 1984 och 1987 samt Jugoslavien 

1991. Detta var problematiskt för vapen tillverkarna som vill framstå som "trovärdiga leverantörer". 

Och i de nya riktlinjerna från december 1992 antog alltså riksdagen en mycket liberal skrivning 

som företagen kan hänvisa till i sina kontakter med stater i konfliktområden. Först påstod KMI 

felaktigt att det blivit praxis att likställa ammunition med reservdelar. Och sen förde man in denna 

likställning i riktlinjerna, med motiveringen att det bara var en konfirmering av rådande praxis 
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5. Vapenexportens roll i säkerhetspolitiken 

 

 

Kärnan i den svenska säkerhetspolitiken har varit att vi med egen förmåga ska kunna skydda våra 

intressen och försvara våra värderingar att få leva i fred, frihet och demokrati och bidra till stabilitet 

och avspänning såväl i Europa som internationellt
30

. 

Grundmotivet för att tillåta vapenexport finns i den svenska säkerhetspolitiken. Sverige är militärt 

alliansfritt. En förutsättning för denna politik är ett starkt och allsidigt försvar för att trygga vår 

självständighet. Eftersom att vi varken kan eller vill lita till någon hjälp utifrån i händelse av krig 

måste våra försvarsansträngningar i största möjliga utsträckning bygga på inhemska resurser som 

inte faller bort vid avspärrning och som minskar risken för att vi skall utsättas för påtryckningar till 

följd av utlandsberoende. En kvalificerad inhemsk försvarsindustri är en viktig faktor i denna politik. 

Sverige har generellt haft en hög grad av självförsörjning till sitt försvar. Cirka 70 % brukade 

tillverkas inom landet, övriga 30 % importerades från antingen Europa eller USA innan 90-talet
31

. 

Men under 90-talet började regeringen mer aktivt söka internationella samarbetspartner. Avsikten är 

att skapa ömsesidigt beroende i förhållande till utvalda stater. En väl balanserad import och export 

av försvarsmateriel utgör ett medel för ömsesidigt beroende och förtroende. Parallellt med att 

försvarsindustrin rationaliserats och konsoliderats har ägarförhållandena för de svenska 

försvarsföretagen förändrats. Staten har sedan 1997 avyttrat sitt ägande och det internationella 

ägarinslaget har ökat markant liksom det svenska ägandet av företag i utlandet. Idag är samtliga 

företag privatägda och många är börsnoterade.  Det utländska ägandet har ökat under åren.  Bland 

de större företagen äger BAE Systems företagen BAE Systems Bofors (tidigare Bofors Defence) 

och BAE Systems Hägglunds samt 20 % av Saab. Kockums ägs av det tyska företaget Thyssen 

Krupp Marine Systems. Nammo Sweden ägs av norska Nammo A/S. Av den totala omsättningen 

utgör 53 procent export. Bland företagen intar Saab Group en dominerande ställning och svarar för 

nära 50 procent av företagens totala omsättning. Exportandelen har sedan 2005 legat strax över 50 

procent
32

. 

Man försöker i möjligaste mån bidra med kontinuitet i införskaffningen av vapensystem från 

industrin, men av naturliga skäl uppstår ändå stora luckor av leveranser. Det har sin orsak i dels den 

långa livslängden för tyngre vapensystem och dels med den höga och ökande styckkostnaden till 

följd av den tekniska utvecklingen och de korta serielängder som det svenska försvaret behöver, 
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dels med de växande utvecklingskostnaderna för varje ny generation vapensystem. Svensk 

försvarsmaterielanskaffning har sjunkit med tiden från ca 50 procent under 1950-talet till 30-35 

procent på 1980-talet
33

 för att sedan öka igen och ligger 2011 i paritet med det vi exporterar
34

. 

För de vapentillverkande företagen är exporten ett villkor för att överleva mellan de svenska 

beställningarna och det är ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse att denna industri överlever. 

Vapenexporten är betydelsefull för att den hjälper företagen att upprätthålla sin tekniska kompetens. 

Försvarsanslagen kan inte längre bära de växande utvecklingskostnaderna för nya vapensystem, och 

industrin behöver allt oftare delta med egna medel i utvecklingsprojekten. Både för staten och 

försvarsindustrin blir det därför viktigt att hitta utländska samarbetspartners som dels kan tillföra ny 

teknologisk kompetens, dels kan medverka till bredare avsättning av det framtagna systemet. Med 

längre produktionsserier förbilligas svensk anskaffning och genom exporten sprids även 

utvecklingskostnaderna. 

Ett annat skäl till vapenexport är det faktum att vi i fredstid måste hålla uppe kapaciteten ifall vi 

själva skulle bli indragna i konflikt så att vi snabbt skulle kunna öka leveranserna till vårt försvar. 

Beredskapsbehovet är även det ett försvarspolitiskt skäl för exporten. Men oavsett de 

försvarspolitiska argumenten har statsmakten inte velat uppmuntra försvarstillverkning som i första 

hand är tänkt att gå på export. De svenska försvarsmaterielanslagen har i första hand gått till 

utvecklingen och tillverkningen för de egna behoven. Men i detta resonemang tycks det ha skett en 

policyförändring. Idag exporterar vi mer vapen och till fler länder än aldrig förr. Samtidigt vill vi 

fortfarande värna om försiktighet för att inte bryta mot våra utrikespolitiska mål. En 

policyförändring där regeringen mer aktivt söker nya samarbetsländer och exportmarknader blev 

under 90-talet ett faktum. Man kan tydligt se denna attitydförändring hos regeringen ur ett utdrag av 

regeringens proposition 1996 Totalförsvar i förnyelse. 

 

Den internationellt sett vikande försvarsmaterielmarknaden har skärpt 

konkurrenssituationen på exportmarknaderna, och försvårat de svenska 

företagens exportmöjligheter. För att de svenska företagens 

exportpotential skall kunna utnyttjas är det viktigt att regeringen och 

svenska myndigheter på ett aktivt och strukturerat sätt stöttar 

    försvarsindustrins exportansträngningar av större materielprojekt 

 

De skäl som talar emot svensk vapenexport utgår huvudsakligen från Sveriges utrikespolitiska 
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ambitioner. Sverige ska inte bidra till en kapprustning som kan förvärra konflikter. Vi borde inte 

heller medverka till att mänskliga rättigheter bryts. De försvars och säkerhetspolitiska behov som 

redovisas ovan talar för att Sverige bör tillåta viss vapenexport, men utrikespolitiska skäl talar 

samtidigt för att vi bör vara restriktiva i valet av mottagarländer. Från regeringen har man därför sett 

lösningen på denna paradox att med försiktighet och restriktivitet tillåta viss export. 

    

Vikten av försvarsindustriell kompetens 

Vid en diskussion av den svenska exporten är det angeläget att ta som utgångspunkt de av 

riksdagen fastlagda riktlinjerna. Export kan således beviljas om det finns försvars- eller 

säkerhetspolitiska skäl som talar för och den inte strider mot svensk utrikespolitik. Många gånger 

kan det finnas skäl både för och emot en viss export. ISP:s uppgift är då att göra en totalbedömning 

av ärendet. I fall där systemet har stor betydelse för det svenska försvaret såsom JAS 39 

Gripen och Erieye väger de försvarspolitiska skälen särskilt tunga. Även om den svenska 

försvarsmaktens beställningar minskat så finns ett uttalat intresse från regeringen att bevara 

kompetensen på vissa nyckelområden. I sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma att den 

svenska försvarsmaktens materielförsörjning bygger på leveranssäkerhet. Ska vi kunna köpa från 

"hyllan" måste vi vara garanterade att i ett skarpt läge kunna påräkna leverans av reservdelar etc. 

Köpare av svensk försvarsmateriel ställer motsvarande krav. Har en stat valt att köpa ett 

svenskt system, ska denna kunna påräkna fortsatta leveranser av reservdelar och 

ammunition. Följdleveranser utgör idag en stor del av den svenska exporten
35

. 

 

Det som slutligen verkar avgöra om en affär blir av eller inte är om det anses vara av särskilt 

försvars och säkerhetspolitiskt intresse för svensk del. Som vi ser så innebär också ett ingånget avtal 

att man åtager sig att fullfölja avtalet som kan sträcka sig i uppemot 30 år. Hur situationen i 

mottagarlandet utvecklar sig är högst oklart och svårt att veta på förhand. Därför innebär en affär ett 

otroligt stort åtagande och för med sig djupa förbindelser för bägge parter. I det avseendet måste 

därför varje affär utredas noggrant och det är viktigt att inte stirra sig blind på de egna intressena. 

Vad jag befarar är nog detta lättare sagt än gjort. 
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Nytt säkerhetstänk 

Vapenexportens roll i säkerhetspolitiken ser annorlunda ut idag. Sverige gick 1995 med i EU utan 

några säkerhetspolitiska förbehåll. Det innebär att unionens säkerhetspolitiska utveckling också är 

styrande för Sveriges säkerhet. Det som tidigare var en rent nationell angelägenhet är det i allt 

mindre utsträckning, något som både kan erbjuda möjligheter och skapa problem.  På regeringens 

hemsida skriver man att förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitik har förändrats i grunden 

sedan det kalla krigets slut
36

. 

 

Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot fred och säkerhet avvärjs i 

gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. Sverige kommer inte att förhålla 

sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt 

land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör 

därför ha förmågan att kunna ge och ta emot militärt stöd. Målet för det militära försvaret ska var 

att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår 

säkerhet. 

Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid. 

Utmaningar och hot mot vår säkerhet är i dag föränderliga, gränslösa och komplexa. Tidigare syn 

på säkerhet utgick från stater och en militär hotbild. I ett vidgat säkerhetsbegrepp inryms även 

icke-militära hot och icke-statliga aktörer. Individens, vid sidan av staters, rättigheter och säkerhet 

ges stor betydelse. 

Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet uppnås därför gemensamt 

och genom nära samarbete med andra länder. Sverige är en aktiv och solidarisk partner i arbetet 

för stabilitet och säkerhet i Europa och omvärlden. Sveriges bidrag till krishanteringsinsatser under 

EU:s, FN:s och Nato:s ledning leder till ökad säkerhet
37

. 

 

1999, fyra år efter medlemskapet i EU, i propositionen Det nya försvaret, övergavs också iden om 

det svenska oberoendet och man kan här se utvecklandet av en ny politik ta sin början. 

 

För att uppnå tillräcklig säkerhet för den framtida materiel- och 

kompetensförsörjningen måste förutsättningarna för mellanstatlig 

samverkan och ömsesidiga beroenden ytterligare utvecklas och stödet 

till svensk försvarsindustris exportansträngningar har fortsatt stor 

betydelse.
38
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Resonemanget har sedan dess blivit alltmer uppenbart. Idag motiverar ISP vapenexporten på ett 

liknande sätt. Man talar fortfarande om vikten av att ha en egen inhemsk försvarsindustri. För att 

behålla denna kompetens betonas vikten av att vara en attraktiv samarbetspartner för att 

kostnadseffektivisera och få tillgång till teknisk kompetens. Det framgår tydligt att regeringen ser 

att en ökad export är nödvändig för att de svenska företagen ska behålla sin spetskompetens. Det 

tycks alltså som att regeringen under 90-talet började arbeta mer aktivt för att främja vår export av 

vapen där tidigare synsätt som byggde på att vårt eget försvar först och främst tillgodoses och 

exporten var ett nödvändigt ont som skulle behandlas ytterst restriktivt har förändrats. Idag 

försvarar regeringen industrin och använder sig fortfarande av tidigare argument som att det är av 

säkerhetspolitiska skäl för att Sverige måste kunna klara att skydda sig själv, detta trots att de själva 

poängterar att det säkerhetspolitiska läget har förändrats sedan kalla kriget och att risken för krig är 

avlägset. 

 

  

Krigsmateriellagen och riktlinjerna från 1993 är fundamentet, men regelverket är så utformat att det 

medger en praxisutveckling, där hänsyn ska tas till förändringar i svensk försvars-, säkerhets- och 

utrikespolitik. Praxis diskuteras därför kontinuerligt i Exportkontrollrådet, där samtliga partier i 

riksdagen är representerade. Årligen rapporteras också praxisutvecklingen till riksdagen. Detta ger 

en internationellt sett unik parlamentarisk inblick den svenska försvarsmaterielexporten och ger 

därmed legitimitet åt den förda politiken. 

 

Utåt sett är doktrinen alltjämt densamma, vi ska inte förse länder som bryter mot våra riktlinjer med 

vapen men man kan argumentera vilket denna studie visar på att praktiken är annorlunda. Man 

skulle kunna gå så långt och hävda att regeringen tänjer en del på lagstiftningen och utnyttjar den 

praxis man har då säkerhetspolitiska skäl anses motivera export.   

Men ur neutralitetssynpunkt är samarbetet med utländska företag ännu allvarligare än exporten. Det 

innebär att den svenska vapenindustrin istället för att tjäna alliansfriheten ingår i den process av 

samgående som kännetecknar västeuropeisk vapenindustri. De säkerhetspolitiska strävandena om 

att stå utanför allianser och inte göra oss beroende av andra tycks vara mer eller mindre försvunnen. 

Att bygga sådana nära samarbeten som vapenexporten och vapenutvecklingen kräver blir de facto 

en form av allians. Visst är det idag nya former av hot och säkerhetspolitiska åtaganden som stater 

ställs inför som kräver att vi samarbetar för att kunna hantera mest effektivt men det kan ändå 

tyckas lite oroväckande att vi i allt högre grad harmoniserar oss med utomstående nationer som i 

många fall för en annan politik där kravet på restriktivitet inte i lika stor omfattning premieras som i 

Sverige. Som denna uppsats redan illustrerat har Sverige i fråga om utveckling och tillverkning med 
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ett samarbetsland ingen möjlighet att kontrollera vart den slutgiltiga produkten hamnar om inte 

produkten har en övervägande svensk identitet. 

 

 

 

En ökad svensk medverkan i nya internationella företagskonstellationer 

kan aktualiseras som ett alternativ för att bevara inhemsk kapacitet och 

kompetens i en internationell omstrukturering och specialisering.
39

 

... 

 

För att Försvarsmaktens behov av en inhemsk försvarsindustriell 

kapacitet skall kunna tillgodoses krävs att de svenska företagen ges 

möjlighet att exportera och delta i det internationella samarbetet.
40

 

... 

 

Ett deltagande i internationell samutveckling från statsmakterna, 

myndigheterna och industrin bör åstadkommas för sådana system som 

ingår i det framtida försvarets behov eller där sådan utveckling bidrar 

till att viktiga kompetensområden kan upprätthållas inom landet. En 

förutsättning för detta är att den svenska försvarsindustrin aktivt deltar 

i en nationell och i en internationell omstrukturering.
41

 

 

 

 

Dessa nya eftersträvanden från regeringen framgår tydligt i vår senaste affär med Schweiz då vi slöt 

ett partnerskap med Schweiz om anskaffning av nästa generations Jas Gripen. För Sveriges del 

handlar det om 40-60 nya plan. 

Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga och viktigt för jobben, skriver Fredrik Reinfeldt (M), 

Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C) och Göran Hägglund (KD)
42

. 
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Så här lät det när de fyra partiledarna i alliansen motiverade senaste affären med Schweiz 2012 

 

Inför höstbudgeten är vår utgångspunkt att vi ska ta fortsatt ansvar för Sverige i en orolig tid 

... 

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld kräver att Sverige har ett försvar redo både till att skydda 

svenskt territorium och för deltagande i internationella insatser. Det ställer krav på en försvarsmakt 

med förmågor att möta olika typer av utmaningar, och inte minst ett luftförsvar som är respekt- och 

förtroendeingivande. 

… 

Givet kostnaderna förknippade med moderna försvarsmaterielsystem måste vi ständigt söka 

samordningsvinster. Försvarsmakten har i sina underlag till regeringen varit tydlig med att 

ett förmågelyft av Jas förutsätter att det finns ett partnerland att dela kostnader för 

anskaffning, drift, underhåll och uppgradering under hela systemets livscykel. 

… 

Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga, men också positivt för svenska jobb, svensk 

export och svensk forskning och utveckling. Försvarsindustrin, inklusive underleverantörer, 

sysselsätter dessutom i dag upp emot 100 000 personer i Sverige. Produktion sker på ett 70-

tal orter i Sverige, bland annat i Linköping, Karlskrona, Karlskoga och Örnsköldsvik. 

Sveriges välfärdsambitioner är beroende av att vi har en stark och konkurrenskraftig industri, som 

erbjuder avancerade produkter och tjänster till omvärlden. Vår ställning som en liten, öppen och 

exportberoende ekonomi på en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt världsmarknad ställer 

krav på svenska företag att ständigt hitta nya innovationer och marknader. 

Utvecklingen av svenskt stridsflyg har inneburit mycket för svensk forskning. Forskningen har gett 

upphov till kontinuerlig teknikutveckling och innovationer som idag har civila 

tillämpningsområden. Vidareutvecklingen av Jas blir särskilt viktig för svensk strategisk 

forskningskompetens och spjutspetsteknologi. Sverige kommer fortsatt att vara ett av få länder i 

världen med kapacitet och kunnande för produktion av kvalificerade stridsflygplan. 

… 

Samtidigt stärker vi förutsättningarna för jobb och tillväxt i Sverige. Vi skapar 

arbetstillfällen i svensk industri samtidigt som de positiva effekterna för forskning, 

utveckling och innovation, inte minst inom civila områden, är betydande. Nu har vi ett 

partnerland som ger oss en unik möjlighet att göra ett nödvändigt förmågelyft. 

 

 

 

Kommentar till regeringsutlåtandet 

 

Som vi ser finns det förutom syftet att tillgodose försvarsmaktens behov även försvars-, utrikes- och 

säkerhetspolitiska, samt civila näringsmässiga skäl för att upprätthålla en inhemsk industriell 

förmåga. Regeringen betonar vikten av att ha hittat en samarbetspartner. Då behovet av 

internationella insatser samt behovet av att dela kostnader bedöms medföra ett fortsatt ökat behov 

av gemensam vapenutveckling, inklusive forskning och teknikutveckling. Den inhemska 
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försvarsindustrin måste utveckla sin förmåga inom de områden eller nischer där de har 

förutsättningar att vara konkurrenskraftiga är något som också betonas. Strävan bör vara att sådana 

nischer sammanfaller med försvarsmaktens operativa behov för att lösa sin huvuduppgift nationellt 

och internationellt för en fortsatt tid framöver. JAS-affären stämmer bra in på de kraven man söker 

hos regeringen. 

 

Den inhemska försvarsindustrin har idag relativt få beställningar när det gäller nya 

utvecklingsinriktade projekt. Antalet utvecklingsbeställningar inverkar på försvarsindustrins 

möjligheter att delta i internationella utvecklingssamarbeten. För att attrahera internationella 

samarbetspartners bedöms satsning på forsknings och teknologiutvecklingsprojekt liksom på 

materielutveckling därför behöva ökas jämfört med idag
43

. 

 

 

Enligt Försvarsberedningens mening är syftet med den exportstödjande verksamheten att skapa 

förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt förse försvarsmakten med materiel, 

forskning och teknikutveckling. Sannolikt måste Sverige välja ett fåtal prioriterade områden för att 

utnyttja de ekonomiska resurserna mest effektivt och behålla sin spetskunskap. 

En intressant aspekt är att regeringen skriver att de ska ta ansvar för Sverige i en orolig tid.  Man 

kan ställa sig frågan om vi lever i en särskilt orolig tid men denna form av argumentation från 

regeringen tyder på att en viss form av realism lever kvar, samtidigt skriver regeringen att ett enskilt 

militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid
44

. 

 

ISP försvar av kontroversiell affär 

 

Som uppsatsen redogjort har säkerhetspolitiken en stor inverkan på vapenindustrins utveckling. 

Under 2011 publicerades en debattartikel på SvD.se som handlade om att svenska vapen hade sålts 

till Tunisien och Egypten och dödat oskyldiga demonstranter. Detta uppmärksammades givetvis i 

media och kort därefter kom ett pressmeddelande från ISP där de försvarade dessa affärer. Det må 

hända att artikeln byggt på felaktiga grunder det är i alla fall vad ISP påpekar men det finns ändå ett 

intresse i att studera vad som sägs av ISP. Man hävdade från ISP att det endast till Egypten handlat 

om ammunition för tävlingsskytte och utrustning för militär utbildning. Till Tunisien har exporten 

varit reservdelar till luftvärns- och radarsystem, som ursprungligen levererades på 1980-talet. Till 

Tunisien har också levererats ett begränsat antal vapensikten och krut till civil verksamhet. Med 

andra ord produkter som ligger långt från de finkalibriga vapen, bomber och granater som uppgivits 
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i artikeln
45

. Men ur generaldirektören Andreas Ekman-Duse pressmeddelande går också att utläsa 

en inställning till vapen och svensk säkerhetspolitik som är intressant att belysa. Han skriver 

följande. 

 

Sveriges säkerhet har idag en global dimension; svenska insatser mot pirater inom ramen för 

operation Atalanta och den svenska truppstyrkan i Afghanistan är de mest påtagliga exemplen på 

detta. Särskilt betydelsefullt är att hålla de internationella handelsvägarna öppna – vare sig om det 

rör Adenviken, Malacca- eller Hormuzsunden – och att bekämpa den internationella organiserade 

brottsligheten. Det är i det ljuset man ska se svensk export av till exempel flygburna 

luftövervakningssystem och/eller marin utrustning till länder, som brister i sin respekt för 

mänskliga rättigheter. Detta innebär inte att dessa rättigheter sätts på undantag i våra bedömningar. 

Men varje stat – oavsett regim – har folkrättsligt ett ansvar att kontrollera sitt land-, luft- och 

sjöterritorium. Detta får till exempel inte bli en bas för terrorister, pirater eller organiserad 

brottslighet. Utrustning, som kan användas för att kränka den egna befolkningens rättigheter eller 

som kan användas i aggressiva syften mot grannländer, ska däremot aldrig exporteras till sådana 

länder. När man diskuterar den svenska exporten av försvarsmateriel är det också viktigt att 

understryka den försvarspolitiska dimensionen. Sverige byggde under det kalla krigets dagar upp 

en betydande försvarsindustri. Även om den svenska försvarsmaktens beställningar under senare 

år minskat, finns ett uttalat intresse att bevara den svenska kompetensen på vissa nyckelområden. 

Regeringen har i det sammanhanget uttalat vikten av försvarsindustriella samarbeten – i första 

hand med länder inom EU, Norge och Förenta Staterna. Ska Sverige fortsatt vara en intressant 

partner för sådana samarbeten krävs en svensk förmågehöjd och även en svensk acceptans av 

samarbetslandets exportpolitik. För samarbete med andra länder inom EU underlättas detta av en 

växande samsyn kring exportpolitiken, som manifesteras i EU:s gemensamma ståndpunkt från 

2008. Denna ställer upp vissa kriterier som en förutsättning för export till länder utanför EU. 

I sammanhanget är det av vikt att notera att den svenska exportpolitiken innebär långtgående 

åtaganden vad avser leveranssäkerhet. Har en nation valt att köpa ett svenskt system, ska man 

också kunna räkna med fortsatta leveranser av reservdelar och ammunition. Då ett systems 

livslängd kan vara uppåt 30 år, 

Sammanfattningsvis; Sveriges export av försvarsmateriel är en viktig del av vår försvars- och 

säkerhetspolitik. Varje ansökan om utförseltillstånd prövas grundligt såväl vad avser nyttjandet 

som köparlandets inre och yttre situation. Exportpolitiken har ett brett stöd i den svenska 

riksdagen
46

. 
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ISP betonar det säkerhetspolitiska intresset 

Man betonar att det är viktigt för staten att trots "brister i sin respekt för mänskliga rättigheter" så 

ska staten kunna bekämpa "organiserad brottslighet" och "hålla de internationella handelsvägarna 

öppna".  Här talar man alltså om en stat som redan bryter mot folkrätten ska få tillgång till dessa 

material under benämningen (ÖK) för att använda dessa inte i syfte mot egna befolkningen utan 

endast för att se till att terrorism, organiserad brottslighet och pirater som kan störa vår säkerhet. 

Det finns här alltså ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Respekt för mänskliga rättigheter är ett 

centralt villkor för att tillstånd skall beviljas. Om vapnen kan komma att användas mot den egna 

befolkningen eller inte spelar enligt reglerna ingen roll. Det är situationen i landet som sådan som 

avgör verkar det som. 

Det kan tyckas att exportvillkoren bör lagfästas, så att dess status ökar och inte drunknar i den 

"totalbedömning" som regeringen gör i varje enskilt exportärende. Om villkoren blev lag skulle 

regeringen bryta mot lagen om den fortsatte att godkänna nya affärer med exempelvis länder som 

inte respekterar MR eller som har "inre väpnade oroligheter". Enligt riktlinjerna "bör" det intet ske 

export i vissa fall. En ändring av detta till att det inte "ska" ske export, är en avsevärd skärpning. 

En annan intressant aspekt är att vikten av att hålla ingångna avtal nämns. Där problemet med hur 

framtida regimer kommer att använda vapnen inte nämns men där man kan få intrycket av att 

Sverige inte kan hållas ansvarigt för hur framtida regimer använder våra leveranser. 

Slutligen sammanfattar generaldirektören att "Sveriges export av försvarsmateriel är en viktig del 

av vår försvars- och säkerhetspolitik".  Här ligger själva problematiken och det centrala argumentet 

för vapenexporten.  Sverige exporterar vapen till länder som bryter mot både folkrätten och 

mänskliga rättigheter, men så länge som det bedöms vara "säkerhetspolitiskt önskvärt" finns inga 

hinder mot denna export. Rolf Lindahl anser att säkerhetspolitiska faktorer, bland annat att 

samarbeten värderas högt, tycks väga tyngre än att de mänskliga rättigheterna efterföljs. Det är 

därför som Sverige kan tillåta vapenexport till krigsförande länder som USA
47

. 

Sverige ställer sig inte neutralt i väpnade konflikter och arbetar inte för att skapa fred. Definitivt 

inte i konflikten mellan USA och Irak. Sverige förhåller sig mitt i den och hjälper till att förstärka 

den väpnade konflikten. 

Under 2010 gav ISP tillstånd till 14 diktaturländer att ta emot följdleveranser
48

. 

Man får intrycket av att vi knappt säljer något till Pakistan längre. År 2007 beslutade ISP att stoppa 

alla nya affärer. Men man har godkänt följdleveranser för 3,5 miljarder under 2008-2010 vilket gör 

                                                 
47

Vapenexporten och moralen, Ordfront Magasin nummer 3/2011 
48

Ibid 
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att landet är en av de största mottagarna av krigsmateriel från Sverige, skriver Rolf Lindahl
49

. 

Avslutningsvis verkar priset man får betala för att ha en inhemsk vapenindustri som förser landet 

med avancerade vapen vara en export med många icke rumsrena mottagarländer. Där relationer med 

USA är så säkerhetspolitiskt önskvärda att vi bortser från att svenska vapen används i Irak och 

andra krig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

Ibid 



33   

6. Avslutning 
 

 

Sverige har traditionellt sett haft en säkerhetspolitik som byggt på alliansfrihet och 

neutralitetspolitik och i enlighet med dessa verkat internationellt för allmän nedrustning. 

Men under 90 och 2000-talet så började man sakta rucka på dessa eftersträvanden och från 

regeringen kunde man nu utläsa en ny säkerhetspolitisk inriktning där nya säkerhetspolitiska 

utmaningar skulle bekämpas tillsammans med andra stater och där det svenska oberoendet övergavs. 

Under denna period har även den totala exporten av vapen och antalet länder vi exporterat till haft 

en stadig tillväxt. 

Denna mer liberaliserade inställning grundar sig på att transnationella problem såsom 

miljöförstöring, transnationella brott (t.ex. människohandel och narkotikahandel) och nya 

transnationella säkerhetsfrågor (t.ex. flyktingströmmar och internationell terrorism) ligger utanför 

enskilda territoriella stater att själva ta itu med på ett effektivt sätt. Farhågorna för ett storskaligt 

krig mellan stater är inte längre det primära hotet för staterna och den anarkistiska världsbild som 

präglade tiden efter andra världskriget och fram till slutet av kalla kriget har nu övergått i en alltmer 

liberaliserad tanke om att samarbete och ömsesidiga beroenden är förutsättningarna för att skydda 

oss mot dessa nya hot. Men helt försvunnen är inte den realistiska iden. Fortfarande så använder 

politikerna en argumentation som bygger på att vi måste ha förmågan att skydda oss själva i en 

orolig tid. Det ska påpekas att även sysselsättningspolitiska och ekonomiska motiv framförs 

tillsammans med det säkerhetspolitiska.  

Även det faktumet att Sverige har levererat vapen till USA som använts i krig stödjer den realistiska 

iden om att det fortfarande är staterna som utgör de viktigaste aktörerna och att det inte finns någon 

världsregering som är en viktigare aktör än staterna. Det kan förklara varför vi åsidosatte andra 

motiv för att stötta en stormakt som USA när vi levererade vapen som användes i kriget i Irak. Det 

förklarar också varför USA gick emot FN. Enligt realismen är FN och andra överstatliga organ bara 

statister i det verkliga maktspelet som sker mellan stater där små stater söker sig till större stater för 

att upprätthålla sin position. 

 

Intåget i EU har fördjupat samarbetet och idag ingår vi i en politisk allians där säkerhetspolitiska 

problem delas av samtliga medlemsländer. Men risken med denna trend kan vara att vi ser en 

fortsättning på en lång rad samarbetsavtal som ingås mellan svenska och utländska företag inom 

vapenindustrin. De förändringar i de säkerhetspolitiska förhållandena som inträffat innebär att 

många stater, särskilt i Europa sänker sina militärutgifter, inte minst i fråga om 
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materielanskaffningar. 

I Sverige har så varit fallet och försvarsindustrin led av otillräcklig efterfrågan, betydande 

överkapacitet och ökande konkurrens. Detta bidrog till förändringar för vapenindustrin både i 

Sverige och utomlands. Företagen blir därför allt mer transnationella och intensifierar samarbeten. 

Detta har också varit och är alltjämt det officiella huvudargumentet till vapenexporten att göra den 

egna försvarsproduktionen billigare. 

 

Den snabba utvecklingen av moderna vapen kännetecknas av höga kostnader. Få länder kan 

upprätthålla en nationell kapacitet på alla teknologiområden och för ett så litet land som Sverige har 

detta också bidragit till att vi är i allt större behov av internationella samarbeten. Regeringen 

motiverar oftast med att det är ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse att i ökad utsträckning delta i 

det internationella forsknings och utvecklingssamarbete som pågår inte minst mellan EU och USA. 

I detta avseende är det viktigt att Sverige lyckas hålla sin kompetens för att vara en attraktiv 

samarbetspartner. Sverige går i riktningen mot att bli en allt mer integrerad del av europeisk 

vapenindustri. Risken skulle kunna bli att vi i större utsträckning harmoniserar vår lagstiftning med 

övriga EU länders där samma krav på restriktiva villkor för export möjligtvis inte tas i beaktande i 

lika hög utsträckning. 

 

Som framgått har regeringen en annan inställning till vapenexporten än vad den tidigare hade. Idag 

stödjer man och arbetar aktivt för en ökad export av vapen. Vi har inte längre en nationellt ägd 

industri som utvecklar vapen i samverkan med den svenska staten för specifikt svenska behov.  

Ett argument mot vapenexport är att den talar mot den neutralitetspolitik Sverige eftersträvat. 

Vapenexporten kan bidra till upprustningen av ett land i en framtida konflikt. Detta kan på olika sätt 

binda oss till detta land och dess allierade. Härigenom skulle vår handlingsfrihet sättas på prov och 

vår neutralitetslinje hamna i fara. Därför har det setts av många som ganska paradoxalt att vi i så 

stor utsträckning exporterar vapen. Försvars och säkerhetspolitiska skäl har talat för en export 

medan utrikespolitiska skäl ofta talat emot en sådan. Regeringen har löst denna kontrovers med att 

utfärda ett antal riktlinjer som bör följas så att våra utrikespolitiska målsättningar inte bryts men där 

en praxis funnits som ändå möjliggjort export till länder som regelverket inte godkänner. Paradoxen 

ligger i att Sverige som en konsekvens av detta har försökt hålla sin vapenexport kontrollerad 

samtidigt som vi arbetat för en stark och oberoende krigsindustri. För att fortsätta finansiera och 

bygga upp en stark inhemsk industri så har exporten ansetts nödvändig. Det kan tyckas att det inte 

är regelverket utan helt andra faktorer – sysselsättning, försvarsekonomi, offentlig debatt etc – som 

styrt den svenska vapenexportpolitiken. 
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