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1 Inledning 

Försvarsindustrin är viktig för Sverige. Den ger tiotusentals arbetstillfällen och 

producerar vapen och militär utrustning för vår försvarsmakt. Vapenexporten, som 

genererar miljardbelopp varje år, utgör en viktig och stor del av denna industri. Utan 

den hade det varit svårt för industrin att överleva, och den underlättar teknikutbyten och 

samarbeten med andra länder som i slutändan gynnar vårt eget försvar.  Den svenska 

försvarsindustrin är konkurrenskraftig och Sverige är ett av de länder i världen som 

exporterar mest vapen per capita. Frågan om vapenexport är dock kontroversiell och 

under se senaste åren har den börjat diskuteras flitigt i media och bland politiker. Det 

behöver knappast understrykas att vapen inte är som vilken annan handelsvara som 

helst; de är skapade för att, på ett så effektivt sätt som möjligt, döda människor.  

 

Sverige exporterar vapen av alla dess slag, till jordens alla hörn och ofta till länder som 

kan klassas som diktaturer eller mindre demokratiska; länder som ofta beskylls för att 

inte respektera de mest grundläggande av mänskliga rättigheter, och för att förtrycka 

sina egna befolkningar. Dagens regelverk har beskyllts för att vara alltför tillåtande, och 

att för att ge upphov till en alltför sekretessbelagd process. Denna uppsats utgår från 

premissen att Sverige bör kunna exportera vapen till andra länder. Frågan är till vilka 

länder och hur regelverket bör utformas.  

 

1.1 Syfte   

Mitt syfte med uppsatsen är att först redogöra för den svenska vapenexportens 

omfattning och vikt för Sveriges säkerhets- och utrikespolitiska relationer samt 

ekonomi. Sedan redogörs för gällande regelverk avseende framförallt riktlinjer för 

tillståndsgivning, sekretess och beslutsprocess rörande vapenexporten. Efter det förs en 

de lege ferenda-diskussion kring de tre nämnda punkterna, där syftet är att kommentera 

gällande rättsläge och komma med förslag till förändringar. 

 

Syftet är inte att göra en total genomgång av svensk vapenexport och dess regelverk, 

utan att ge en allmän förståelse för ämnet och bidra med granskning, diskussion och 

förslag till förändring inom tre utvalda punkterna. Ämnet vapenexport är politiskt 

laddat, och regelverket är även det till stor del politiskt utformat. Det finns t.ex. ingen 

möjlighet att överklaga avslagsbeslut i tillståndsärenden, vilket lett till att det inte finns 
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någon rättspraxis i form av domar att ta del av. Därmed kommer uppsatsen till stor del 

bli politiskt laddad. 

 

1.2 Avgränsning 

I de två första avsnitten gällande den svenska vapenindustrin och gällande rätt sker en 

allmän redovisning av såväl fakta som rätt. Avsikten är dock inte att göra en total 

genomgång, utan syftet är att dessa inledande avsnitt ska utgöra en bas för resten av 

uppsatsen. Därför ligger fokus på att visa på vapenexportens vikt för Sverige, samt en 

redovisning av de delar av gällande regelverk som sedan behandlas i de efterkommande 

de lege ferenda-avsnitten. 

 

Avseende diskussionen kring riktlinjer för tillståndsgivning ligger fokus på de 

överväganden som bör göras avseende mänskliga rättigheter, och det enskilda vapnet i 

fråga, samt det demokratikriterium som nyligen börjat diskuterats i den svenska 

debatten om vapenexport. Detta innebär att andra överväganden som t.ex. att Sverige 

inte bör exportera till krigsförande länder, eller till fattiga länder där ett eventuellt 

vapenköp kan hindra inhemsk utveckling, inte berörs något djupare. Avgränsningen är 

gjord på så sätt eftersom jag tycker att diskussionen kring mänskliga rättigheter och 

demokrati är mer intressant, kontroversiell och dagsaktuell. 

 

Gällande sekretessreglerna ligger fokus framförallt på Exportkontrollrådets och 

Inspektionen för strategiska produkters (ISP) rapporteringar.  Jag diskuterar de 

sekretessbestämmelser som bör gälla avseende dagsaktuella händelser och berör inte 

t.ex. hur långa sekretesstider som bör gälla. Åter igen är den frågan mer kontroversiell 

och dagsaktuell. Svensk allmänhet och media vill veta vad vi säljer, till vilka, varför och 

vilka som godkänt det. Sekretessen kring Exportkontrollrådet, som är ett rådgivande 

organ till ISP och utgörs av representanter från samtliga riksdagspartier, är mycket 

strikt. Sedan vet vi inte heller i vilka ärenden Exportkontrollrådets tillfrågas av ISP och 

om ISP ens lyssnar till rådet. 

 

I debatten kring beslutsprocessen diskuterar jag främst konsekvenserna av att 

lagstiftaren har överlämnat ansvaret för beslutsfattandet till en förvaltningsmyndighet, 

ISP. Förr låg ansvaret på regeringen och frågan som ställs är huruvida dagens ordning är 
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bra, eller om ansvaret bör återföras till regeringen. Även möjligheten att överklaga 

avslagsbeslut i tillståndsärenden, som idag inte finns, berörs där. Dessa frågor är varken 

omtalade eller omskrivna, men Sveriges organisation är närmast världsunik och det kan 

anses kontroversiellt och problematiskt att lämna över ansvaret i en sådan politisk 

laddad fråga till en självständig förvaltningsmyndighet. Försvarsindustrins intresse av 

en rättssäker process, av vilken möjligheten till överklagan utgör en viktig del, verkar 

också ofta glömmas bort. Andra delar av beslutsprocessen, t.ex. generella, globala eller 

individuella tillstånd, återkallelse av tillstånd och tillsyn samt uppgifts- och 

underrättelseskyldighet, berörs inte, eftersom jag varken funnit de frågorna intressanta 

eller i behov av granskning.  

  

1.3 Metod 

Vapenexport är inget typiskt ämne inom juridiken och den traditionella juridiska 

metoden är svår att använda. Det finns ingen juridisk doktrin på området och inte heller 

några rättsfall att ta del av, då domstolsprövning inte förekommer inom de områden av 

vapenexporten som jag valt att skriva om. Till min hjälp använder jag i princip 

uteslutande statliga utredningar och information ifrån dagspressen och icke-statliga 

organisationer. Under dispositionsavsnittet tydliggörs vilka källor som kommer att 

användas under de olika delarna av uppsatsen. 

 

Uppsatsen är till största del rättspolitisk där bakgrunden till gällande lagstiftning kritiskt 

granskas, och där förslag till förändring diskuteras och lämnas. Många av det 

problemställningar som diskuteras har jag själv utformat, och många av de förslag till 

förändring som jag förespråkar baseras enbart på min egen argumentation, då det råder 

stor brist på källor att referera till. Den inledande faktadelen av uppsatsen är ägnad för 

att utgöra en grund för den efterföljande de lege ferenda-diskussionen, och då särskilt 

gällande diskussionen kring riktlinjer för vapenexporten. Hela uppsatsen kan ses som en 

till stor del personlig reflektion över ett par utvalda punkter inom svensk vapenexport, 

och som ett försök att kritiskt granska och skriva om något få har berört.  

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i tre olika delar: en faktadel, en redogörande del för gällande rätt 

och en de lege ferenda-del.  
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I avsnitt två, för att redogöra för den svenska vapenexportens omfattning och vikt för 

Sveriges säkerhets- och utrikespolitiska relationer samt ekonomi, redovisas vilka 

aktörer som är aktiva inom den svenska försvarsindustrin, hur många de anställer, vilka 

vapen de tillverkar, till vilka länder de säljer och i vilken omfattning, även i jämförelse 

med andra länder. Sedan redovisas några av de argument som ofta framförs till förmån 

för svensk vapenexport. Till min hjälp har jag tagit regeringens egna skrivelser, men 

även information från icke-statliga organisationer och dagstidningar. 

 

I avsnitt tre redovisas gällande lagstiftning avseende de riktlinjer som finns för 

tillståndsgivning, samt de regler som gäller angående sekretess och beslutsprocessen. I 

detta avsnitt beskrivs endast gällande rättsläge, utan vare sig kritik eller kommentarer. 

 

I den sista delen av uppsatsen, avsnitt fyra, fem och sex, förs en de lege ferenda-

diskussion kring de tre punkter jag valt ut: riktlinjer för tillståndsgivning, sekretess och 

beslutsprocessen. Genom att granska förarbetena till lagarna beskrivs syftet med 

gällande lagstiftning, för att sedan granskas, förklaras och kritiseras med hjälp av 

information från bland annat icke-statliga organisationer, dagstidningar men framförallt 

mina egna tankar. Tidigare och dagsaktuella statliga utredningar med förslag till 

förändring granskas även de kritiskt. I slutändan läggs förslag till förändring fram.  

 

 

2 Den svenska försvarsindustrin 

2.1 Tillverkarna 

Det finns många företag inom den svenska försvarsindustrin som exporterar vapen, till 

stora summor årligen. De är spridda runt om i landet och det brukar sägas att cirka 

20 000 personer arbetar inom försvarsindustrin. Här ska några av de största aktörerna 

nämnas. 

 

Saab-koncernen som grundades 1937 är den överlägset största exportören av vapen och 

krigsmateriel i Sverige, och står för runt 60 procent av all krigsmaterielexport från riket. 

Bland dess mest kända produkter finns stridsflygplanet Jas Gripen, granatgeväret Carl 

Gustaf, luftvärnssystemet Robot 70 och radarsystemen Erieye, ARHUR och GIRAFFE. 



11 

Koncernen har nyligen även köpt upp det förra tyska, och innan dess svenska, bolaget 

Kockums, och ska därmed börja tillverka även ubåtar.  

 

Bofors är ett anrikt företag som har tillverkat kanoner och fälthaubitsar av olika slag 

sedan slutet av 1800-talet. Idag tillhör företaget det brittiska företaget BAE Systems och 

har drygt 400 anställda i Karlskoga. Två av deras för närvarande välkända och 

innovativa produkter är eldrörsartillerisystemet ARCHER och den GPS-styrda granaten 

Excalibur.  

 

Hägglunds är ett annat anrikt företag med ungefär 800 anställda i Örnsköldsvik. Även 

detta företag har blivit uppköpt av BAE Systems. Deras för närvarande mest populära 

produkt är bandvagnen CV 90. Företaget särskiljer sig från de andra aktörerna i och 

med att enbart 10 % av dess omsättning kommer från försäljning inom Sverige; resten 

kommer från export.  

 

Nammo Vanäsverken AB är ett företag med flera olika anläggningar runt om i landet 

och drygt 400 anställda. Företaget tillverkar framförallt olika typer av strids- och 

övningsammunition.  

 

EUROENCO Bofors AB är ett dotterbolag till det franska företaget EUROENCO SA. I 

sin fabrik i Karlskoga tillverkar de olika typer av krut och sprängämnen.  

 

Aimpoint AB, med bas i Malmö, är en av världens största tillverkare av rödpunktssikten 

för militära bruk. Det var från detta företag som USA gjorde den första beställningen av 

rödpunktssikten i världen år 1997.  

 

Försvarets materialverk (FMV) som huvudsakligen ansvarar för anskaffandet av 

material och förnödenheter till Försvarsmakten, exporterar även gammal utrustning till 

köpare utomlands.
1
  

 

                                                 
1
 Skr. 2014/15:114 
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2.2 Vapnen 

Sverige var under lång tid självförsörjande gällande krigsmateriel till vår försvarsmakt, 

och trots att importen har ökat och neutralitetssträvandet har tonas ner, fortsätter 

svenska företag att vara aktiva inom de flesta militära produktområden, varav de 

viktigaste är: 

 

● stridsflygplan, bemannade och obemannade, 

● ytfartyg och ubåtar, 

● stridsfordon, bandvagnar, 

● vapensystem med kort respektive lång räckvidd; mark- och sjöbaserade samt 

flygburna, 

● fin- och grovkalibrig ammunition, 

● intelligent artilleriammunition, 

● mark- och sjöbaserade samt flugburna radar- och IR-system, 

● telekrigssystem; passiva och aktiva, 

● telekommunikationssystem, inklusive teleskydd, 

● ledningssystem för mark-, sjö- och flygtillämpningar, 

● system för övning och utbildning, 

● signaturanpassning (t.ex. kamouflagesystem och radar), 

● system för samhällssäkerhet, 

● kryptoutrustning, 

● torpeder, 

● vidmakthållande och underhåll av flygmotorer, 

● krut och annat pyrotekniskt material, 

● tjänster och konsultverksamhet, 

● stödsystem för drift och underhåll.
2
 

 

2.3 Exportens omfattning 

Den internationella vapenhandeln är en lönsam historia varav det totala värdet år 2012 

var minst 470 miljarder kronor.
3
 De största exportörerna av större konventionella vapen 

under åren 2009 - 2013 var som följer: 

                                                 
2
 Skr. 2014/15:114 s. 10 

3
 SIPRI Yearbook 2014 s. 10 
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1. USA 29 % 

2. Ryssland 27 % 

3. Tyskland 7 % 

4. Kina 6 % 

5. Frankrike 5 % 

6. Storbritannien 4 % 

7. Spanien 3 % 

8. Ukraina 3 %  

9. Italien 3 % 

10. Israel 2 %
4
  

 

Sveriges krigsmaterielexport – som inkluderar både krigsmateriel för strid och övrig 

krigsmateriel – slog rekord år 2011 när den nådde 13.9 miljarder kronor för att sedan ha 

sjunkit till cirka 8 miljarder kronor år 2014. Procentuellt skulle Sverige därmed stå för 

en väldigt liten del av världens totala vapenexporthandel. Per capita har dock Sverige 

länge legat bland de länder i världen som exporterar mest vapen, år 2014 på fjärde 

plats.
5
 

 

2.4 Köparna 

Rent procentuellt svarar marknaderna i Europa och Nordamerika för över hälften av 

värdet av Sveriges vapenexport, men Sverige exporterar vapen till alla världens hörn. 

Under åren 2012 - 2014 exporterades krigsmateriel till 76 olika länder.
6
 Till exempel 

finns det svensktillverkade stridsflygplanet Jas Gripen i Sydafrika, Tjeckien, Ungern 

och Thailand. Brasilien har även nyligen valt att köpa det och Indien överväger en större 

order, då det konkurrerande franska Rafael-stridsflygplanet verkar bli för dyrt. Saabs 

granatgevär Carl Gustaf används av militärer i mer än 30 länder och har setts i en rad 

krig och konflikter, som i t.ex. Burma, Kambodja, Sri Lanka, Vietnam och Kashmir.
7
 

Många av de länder som Sverige exporterar vapen eller krigsmateriel till kan klassas 

som diktaturer eller mindre demokratiska. Detta har gett upphov till stark kritik mot 

gällande regelverk som ska redogöras för längre fram i uppsatsen. 

                                                 
4
 SIPRI Yearbook 2014, Sammanfattning på svenska s. 10  

5
 Vapenexport per capita år 2014, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 20/3 2014 

6
 Skr. 2014/15:114 s. 44-46 

7
 Vapenindustrin i Sverige, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 27/11 2014  
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2.5 Vikten av att kunna exportera vapen 

Som har redovisats ovan inbringar vapenexporten mycket pengar till landet och utgör en 

viktig del av vår försvarsindustri, som sysselsätter drygt 20 000 människor runt om i 

landet. En kraftigt minskad vapenexport skulle givetvist innebära allvarliga påföljder för 

dessa företag och deras anställda; ett argument som kan te sig mindre slagkraftigt när 

man väger det mot det moraliska argumentet att inte indirekt bidra till dödandet av 

människor. Detta ska diskuteras längre fram gällande den kritik som framförts och 

framförs mot svensk vapenexport och gällande regelverk. 

 

Ett annat argument för svensk vapenexport, som framlades i propositionen till gällande 

lagstiftning och som fortsätter att åberopas, är att vapenexporten är nödvändig för att 

upprätthålla en livskraftig inhemsk försvarsindustri. Detta är i sin tur nödvändigt för att 

upprätthålla det självförsörjande av krigsmateriel och den alliansfrihet som svensk 

försvars- och utrikespolitik så länge har förespråkat.
8
 Så här sa nuvarande 

försvarsminister Peter Hultqvist (S) i en intervju med Svenska Dagbladet på plats i 

Indien, kring diskussioner om en eventuell försäljning av stridsflygplanet Jas Gripen: 

 

 ”Gripen är ett svenskt nationellt säkerhetsintresse. En affär med Indien skulle 

vara positiv både för försvaret och för den svenska industrin.”
9
 

 

Ytterligare ett argument till fördel för vapenexporten är att det kan leda till gynnsamma 

relationer med köparländerna i andra avseenden, t.ex. i politiska och handelsrelaterade 

frågor. Så här sa statsminister Stefan Löfven (S) i en intervju med Svenska Dagbladet, 

efter det enligt honom och mig glädjande beskedet att Brasilien hade valt att köpa Jas 

Gripen: 

 

  ”Jag hoppas att det här kan leda till ännu mer handelsutbyte med Brasilien i 

form av teknik, kunskap och produktion.”
10

 

 

                                                 
8
 Prop. 1991/92:174 s. 15-17 

9
 Augustsson Svenska Dagbladet 12/6 2015 

10
 Brasilien köper Jas Gripen, Svenska Dagbladet 18/12 2013 
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Ett argument för svensk vapenexport, som ofta glöms bort, är att den bidrar till 

upprätthållandet av en ofta högteknologisk industri, som kan bidra positivt i form av 

kunskap och teknik till andra industrier här i Sverige med civila ändamål. 

 

 

3 Gällande regelverk 

Det nuvarande regelverket ger upphov till en krånglig, politiserad och till stora delar 

sekretessbelagd process. Härunder ska redogöras för relevanta delar av regelverket i 

form av lagar, förordningar och andra föreskrifter. 

 

3.1 Lag om krigsmateriel 

Lag (1992:1300) om krigsmateriel utgör grundstenen för allt som har med produktion 

och försäljning av krigsmateriel att göra. I dess 6 § framgår att krigsmateriel inte får 

föras ut ur landet utan tillstånd, om inte annat följer av denna lag eller annan författning. 

Huvudregeln är således ett det råder förbud mot vapenexport. I 1 a § första stycket står 

det att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) prövar frågor om tillstånd, förbud, 

undantag i enskilda fall och certifiering enligt samma lag. Enligt samma paragraf andra 

stycket framkommer att ISP ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens 

prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Tidigare 

var det regeringen som ansvarade för beslutsfattandet, innan uppgiften delegerades till 

ISP genom lag 2011:948. 

 

Den enda vägledningen om på vilka grunder ett beslut om tillstånd till vapenexport ska 

fattas finns i 1 § andra stycket där det framgår att tillstånd enligt denna lag endast får 

lämnas om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider 

mot Sveriges utrikespolitik. Värt att notera är att det inte finns någon möjlighet för ett 

företag att överklaga en nekad ansökan om export enligt 23 a §.  

 

3.1.1 Förordning om krigsmateriel 

I förordning (1992:1202) om krigsmateriel lämnas en utförlig katalog över de produkter 

som täcks av lagstiftningen, och preciseringar om hur ansökningsförfarandet går till. 

Enligt 7 § ska en ansökan om utförseltillstånd ske efter det att avtal har slutits. Dock kan 

företag begära att ISP ska yttra sig över möjligheten att föra ut krigsmateriel till en viss 
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stat genom ett så kallat förhandsbesked. Beskedet är dock inte bindande och den 

slutgiltiga prövningen sker först när ansökan kommer in.  

 

3.2 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska 

produkter 

Enligt 1 a § i förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska 

produkter ska ISP när det gäller utförsel och annan utlandssamverkan som avser 

krigsmateriel, på det sätt som myndigheten finner lämpligt, tydliggöra beslutens 

förenlighet med de strikta svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport, samt de 

internationella åtaganden som gäller inom verksamhetsområdet, inklusive kriterierna i 

rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP (den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken) av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för 

kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel samt FN:s vapenhandelsfördrag.   

 

De strikta riktlinjer för krigsmaterielexport och internationella åtaganden som 

förordningen pratar om, framkommer delvis i propositionen till ovannämnda lag. Där 

framgår precis som i lagen, men med större precision, att tillstånd till utförsel av 

krigsmateriel endast bör medges om sådan utförsel bedöms erforderlig för att tillgodose 

det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är 

säkerhetspolitiskt önskvärd, samt inte står i strid med principerna och målen för 

Sveriges utrikespolitik. Sverige får givetvis inte exportera vapen till länder som FN:s 

säkerhetsråd eller EU har riktat sanktioner och förbud mot.   

 

Vidare nämner propositionen att tillstånd inte bör lämnas om det avser en stat där 

omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer; en stat som 

befinner sig i väpnad konflikt; en stat som är invecklad i internationell konflikt som kan 

befaras leda till väpnad konflikt; eller en stat som har inre väpnade oroligheter.
11

  

 

3.2.1 Rådets gemensamma ståndpunkt 

År 2008 enades EU:s råd om en gemensam ståndpunkt (2008/944/GUSP) om 

fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och 

krigsmateriel. Dokumentet fastslår i artikel 2 åtta utförliga kriterier som alla 

                                                 
11

 Prop. 1991/92:174 s. 42 



17 

medlemsländer är bundna att följa vid beslut om tillstånd för vapenexport. De ska här 

redovisas i sammanfattad form: 

 

- Kriterium ett: Medlemsländerna ska respektera sina internationella förpliktelser 

och åtaganden, särskilt de sanktioner som har antagits av FN:s säkerhetsråd eller 

av Europeiska unionen... 

- Kriterium två: Medlemsländerna ska 

- inte utfärda exportlicens om det föreligger uppenbar risk att den militära 

teknik eller krigsmateriel som ska exporteras kan komma att användas 

för internt förtryck 

- från fall till fall med beaktande av den militära teknikens eller 

krigsmaterielens art vara särskilt försiktiga och uppmärksamma vid 

utfärdandet av licenser till länder där allvarliga kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna har konstaterats. 

- Kriterium tre: Medlemsländerna ska inte utfärda exportlicens för militär teknik 

eller krigsmateriel som skulle kunna utlösa eller förlänga väpnade konflikter 

eller förvärra existerande spänningar eller konflikter i det slutliga 

bestämmelselandet. 

- Kriterium fyra: Medlemsländerna ska inte utfärda exportlicens om det finns en 

uppenbar risk för att den avsedda mottagaren skulle använda den militära teknik 

eller den krigsmateriel som ska exporteras på ett aggressivt sätt mot ett annat 

land eller hävda ett territoriellt krav med våld. 

- Kriterium fem: Medlemsländerna ska beakta den möjliga inverkan som den 

militära teknik eller den krigsmateriel som ska exporteras kan ha på egna, en 

annan medlemsstats eller vänligt sinnade och allierade länders försvars- och 

säkerhetsintressen... 

- Kriterium sex: Medlemsländerna ska beakta köparlandets uppträdande gentemot 

det internationella samfundet, i synnerhet i fråga om dess attityd till terrorism, 

arten av dess allianser och dess respekt för internationell rätt. 

- Kriterium sju: Medlemsländerna ska beakta om det föreligger risk för att den 

militära tekniken eller krigsmaterielen kommer att avledas till annat ändamål 

inom köparlandet eller återexporteras på oönskade villkor.  

- Kriterium åtta: Medlemsländerna ska beakta den exporterade militära teknikens 

eller materielens förenlighet med mottagarlandets tekniska och ekonomiska 
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förmåga, med beaktande av det önskvärda i att stater får sina legitima behov på 

säkerhets- och försvarsområdet tillgodosedda med minsta möjliga användning 

av mänskliga och ekonomiska resurser till krigsmateriel. 

 

Riktlinjerna ställer upp en rad olika principer och bedömningspunkter som 

medlemsländerna måste förhålla sig till vid beslutande av tillstånd för vapenexport. En 

bedömning måste ske från fall till fall och kriterium två är särskilt intressant då det 

medför att man vid varje bedömning måste se till det specifika vapnets art. Artikel 4 

förpliktar även medlemsländerna att kontinuerligt översända varandra utförlig 

information om de ansökningar om exportlicenser som har avslagits i enlighet med 

kriterierna i denna gemensamma ståndpunkt tillsammans med en förklaring varför 

ansökan har avslagits. Tanken är att medlemsländerna ska kommunicera med varandra 

och förhoppningsvis koordinera sina regler och beslut kring vapenexport, för att 

gemensamt undvika att exportera vapen till vissa länder. Det hela utgör en del av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.  

 

3.2.2 Exportkontrollrådet 

Enligt 10 § i instruktionsförordningen är ett råd för samråd i exportkontrollfrågor 

(Exportkontrollrådet) knutet till ISP. Rådet består av generaldirektören och de 

ledamöter som regeringen utser. I rådet sitter representanter från samtliga partier som är 

representerade i riksdagen. Det är ett rådgivande organ som ska hjälpa ISP med 

uttolkningen av riktlinjer för enskilda ärenden. Tanken är att ISP:s beslut ska ha bred 

förankring bland riksdagspartierna. Rådet kan även rådfrågas vid förfrågningar om 

förhandsbesked. 

 

3.3 Sekretess 

Sekretessen kring beslutsfattande till tillstånd för vapenexport är strikt. Enligt 15 kap. 1 

§ offentlighets- och sekretesslagen ska sekretess (utrikessekretess) gälla för uppgift som 

rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig 

organisation myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om 

det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar 

landet om uppgiften röjs. Bestämmelsen innehåller ett så kallat enhetligt rakt 
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skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten är att uppgifter, som kan komma att 

täckas av utrikessekretessen, är offentliga, så länge som skaderekvisitet inte är uppfyllt.  

 

Allmänt sett bör inte skaderekvisitet i utrikessekretessen tolkas alltför brett. Att ett 

utlämnande av uppgifter kan leda till mindre störningar eller irritationer inom ett annat 

lands ledning bör inte föranleda sekretess.
12

 Dock ankommer det på varje enskild 

myndighet att tolka och tillämpa bestämmelsen och angående vapenexportärenden är 

det mycket svårt att få ut uppgifter från ISP. Det är i princip omöjligt att få ut uppgifter 

gällande specifika tillståndsärenden på grund av regeringens bestämmelser i 

offentlighets- och sekretessförordningen, som redogörs för två stycken ner. 

 

Likaså framkommer i 30 kap. 23 § att sekretess (kommersiell sekretess) gäller, i den 

utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets 

verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn 

eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller 

näringslivet i övrigt  

 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller 

forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften 

röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 

1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den 

som är föremål för myndighetens verksamhet. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

 

I bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen punkt 19 framkommer att 

sekretess ska gälla för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1 300) om 

krigsmateriel. Detta innebär, som vi kommer se längre fram, att det är mycket svårt att 

få ta del av uppgifter om ISP:s och Exportkontrollrådets bedömningar. Vi vet inte hur 

medlemmarna i rådet röstar och resonerar, och de får själva inte redovisa det för någon, 

inte ens för sina partikamrater.  

 

                                                 
12

 Lenberg, Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar, s. 15:1:2 
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3.3.1 ISP:s rapporter över utförsel av krigsmateriel 

Trots sekretessreglerna redovisar ISP kvartalsvis rapporter över vilka utförseltillstånd 

som lämnats, fördelade på land, krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel samt 

övergripande klassificering. Ingen information lämnas kring den bedömning som görs 

eller om exakt vad för vapen eller annan krigsmateriel det handlar om. Inte heller 

lämnas någon information kring de ärenden där tillstånd nekats.  

 

3.3.2 Regeringens årliga skrivelse  

Sverige var en av de första staterna i världen som började att öppet redovisa sin 

vapenexport år 1985 och forsätter att göra det årligen i en skrivelse för den svenska 

strategiska exportkontrollen. I skrivelsen finns bland annat namnen på de svenska 

företag som är aktiva på marknaden, samt deras årsomsättningar; de länder till vilka 

exporttillstånd har lämnats och storleken på deras beställningar samt om det handlar om 

krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel och materialets övergripande 

klassificering. Det som saknas här, precis som gällande ISP:s rapporter, är information 

om vad det handlar om för vapen exakt, den bedömning som gjorts samt nekade 

tillståndsärenden. 

 

3.4 FN:s vapenhandelsfördrag 

Sverige har även anslutit sig till FN:s vapenhandelsfördrag, via den av riksdagen 

antagna proposition 2013/14:190, vars mål är att åstadkomma högsta möjliga 

gemensamma internationella normer för att reglera eller förbättra regleringen av den 

internationella handeln med konventionella vapen samt att förebygga och utrota den 

olagliga handeln med konventionella vapen och förhindra deras avledning. Anslutandet 

till fördraget har dock inte fört med sig några lagändringar, då regeringen ansåg att 

svensk lagstiftning redan uppfyllde de uppställda kraven, och därmed kommer fördraget 

inte att behandlas närmare i denna uppsats. 

 

3.5 Sammanfattning av gällande regelverk 

På riksdagens mandat är det ISP som beslutar i tillståndsärenden för vapenexport. Det 

finns få lagstadgade kriterier, förutom att tillstånd endast får lämnas om det finns 

säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges 

utrikespolitik, vilket i sig inte ger några klara svar till vilka länder vi bör och inte bör 
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sälja vapen till. Till sin hjälp har dock ISP skrivelser från regeringen och den 

gemensamma ståndpunkten från EU:s råd, som bland annat talar om att man inte bör 

exportera vapen till länder i krig, eller där det finns uppenbar risk att vapnen kan 

komma att användas för internt förtryck, och att även köparlandets respekt för 

internationell rätt och mänskliga rättigheter bör beaktas. Vapenexport är en politiskt 

känslig fråga och ISP kan överlämna ärenden till regeringen och har även till sin hjälp 

ett råd med representanter från samtliga partier representerade i riksdagen. Hela 

processen är starkt sekretessbelagd; dock lämnar både ISP och regeringen rapporter som 

redovisar en del av vapenexportens omfattning. 

 

 

4 Riktlinjer för vapenexport 

4.1 Allmän kritik 

Sverige exporterar vapen till diktaturer och länder som bryter mot de mänskliga 

rättigheterna. Detta är ett faktum. Svensktillverkade Jas Gripen flyger över Thailand, 

som förnärvarande styrs av en militärjunta, och som även historiskt sett har upplevt ett 

flertal statskupper med militärens och monarkins inblandning. I Saudiarabien – ett 

strängt wahabistiskt och monarkistyrt land där det inte råder någon religionsfrihet; 

oppositionella fängslas, piskas eller rent av avrättas; och där kvinnor inte får köra bil 

eller ens röra sig fritt utan en mans sällskap – finner vi också svenska vapen och t.o.m. 

en delvis svensk vapenfabrik. Likaså i Pakistan, också ett land plågat av militärkupper 

och brott mot mänskliga rättigheter, hittar vi svenska fälthaubitsar, missiler och 

granatgevär.
13

  

 

Under 2000-talet beviljades krigsmaterielexport till 15 länder som under samma period 

klassats som diktaturer av organisationen Freedom House: Algeriet, Bahrain, Brunei, 

Egypten, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kazakstan, Oman, Qatar, Ryssland, 

Tunisien, Vietnam samt de tre ovan nämnda Thailand, Saudiarabien och Pakistan.
14

 

Listan kan göras ännu längre om man lägger till alla de mindre demokratiska länder där 

mänskliga rättigheter regelmässigt kränks. Sverige har sedan länge internationellt sett 

                                                 
13

 Lindahl, Svensk vapenexport till Indien och Pakistan, s. 16  
14

 Svensk vapenexport till diktaturer, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen april 2011 
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profilerat sig som ett land som verkar för fred, solidaritet och mänskliga rättigheter. I 

nuvarande regerings regeringsförklaring gjordes bland annat följande uttalanden: 

 

 ”Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet kränks. 

Mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och arbetet mot terrorism och 

massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik.” 

 

 ”Alla politiska beslut ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter, människors 

demokratiska delaktighet, bekämpningen av fattigdom och sträva mot en hållbar 

utveckling globalt.” 

 

Många hävdar att gällande policy om svensk vapenexport står i strid med denna strävan. 

Vi exporterar vapen till diktaturer och mindre demokratiska länder som ofta bryter mot 

de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är dessa länder ofta fattiga och en vapenexport till 

dem klingar dåligt med bekämpningen av fattigdom, som kan utläsas ur 

regeringsförklaringen och kriterium åtta i EU:s råds ståndpunkt.  

 

4.2 Bör Sverige ens exportera vapen? 

Den mest grundläggande frågan, gällande svensk vapenexport, är om Sverige 

överhuvudtaget bör exportera vapen. Vapen dödar människor och ödelägger städer och 

ibland hela länder. Antalet offer för den moderna krigföringen kan räknas i hundratals 

miljoner, sedan det första världskriget till vår tid. I en perfekt och harmonisk värld där 

människor respekterade varandra och levde i fred, skulle vapen inte behövas. Vår värld 

är dock långt från perfekt; den är fylld av elände: fattigdom, klassklyftor, konflikter 

mellan människor och länder, våldsmän, förtryckare samt vapen. Krig har förekommit 

under hela mänsklighetens historia och det vore naivt att tro att detta tragiska fenomen 

skulle upphöra under vår livstid. Detta innebär dock inte att vi inte bör arbeta 

gemensamt, människor och stater emellan, för att försöka minska antalet krig och 

krigsoffer, men att helt stoppa all krigföring runt om i världen är rent omöjligt. Det 

skulle inte förändra något om Sverige slutade att exportera vapen. Sveriges vapenexport 

utgör, som vi sett ovan, drygt en procent av världens samlade vapenhandel och om 

Sverige inte säljer fylls behovet snabbt av en annan säljare.  
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Vår värld är fylld av suveräna stater, vars styrande hävdar ett visst territorium och folk. 

Försvaret av dessa territorier och deras folk utgör den mest grundläggande uppgiften för 

dessa stater, och är även en rättighet enligt art. 51 FN-stadgan. I princip samtliga 

världens länder har försvarsmakter, för att vid behov utföra denna grundläggande 

uppgift, och för detta behöver de vapen. Sverige utgör inget undantag. Om vi erkänner 

vårt eget behov av en beväpnad försvarsmakt, vilket en överväldigande majoritet av 

Sveriges befolkning och politikerkår gör, bör vi även erkänna andra länders behov av 

det samma.  

 

Sverige bör därmed kunna exportera vapen till andra länder. Frågan är vilka vapen och 

till vilka länder. 

 

4.3 Mänskliga rättigheter 

Vissa anser att Sverige inte bör exportera vapen till länder som bryter mot de mänskliga 

rättigheterna, med vilka man oftast brukar avse förbuden mot tortyr, förföljelse, mord, 

godtyckliga fängslanden och andra former av internt förtryck. Saudiarabien nämndes 

ovan som ett av länderna som oftast anses bryta mot dessa rättigheter, men samtidigt 

ändå tillåts köpa svenska vapen. Samtidigt har vi svenska riktlinjer som säger att 

tillstånd inte bör lämnas avseende land där omfattande och grova kränkningar av 

mänskliga rättigheter förekommer, och kriterier från EU som också bejakar vikten av 

respekt för mänskliga rättigheter i köparlandet.  

 

Det svenska systemet har beskrivits som en chimär där undantaget blivit regel.
15

 Jag 

anser att de orden är lite väl hårt gångna och tycker snarare att Sverige, precis enligt 

propositionen, anammat ett system där säkerhets- och försvarspolitiska skäl vägs mot 

principerna och målen för Sveriges utrikespolitik, och där viss hänsyn tas till det 

specifika vapnet.
16

 Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944 ger ännu klarare uttryck 

för denna materielspecifika hänsyn. I kriterium två framkommer att medlemsländerna 

inte ska utfärda exportlicens om det föreligger uppenbar risk att den militära teknik eller 

den krigsmateriel som ska exporteras kan komma att användas för internt förtryck. Det 

framkommer även att medlemmarna, från fall till fall och med beaktande av den militära 

                                                 
15

 Lindahl, Rusta för Fred, Morgondagens riktlinjer för vapenexport, s. 23 
16

 Prop. 1991/92:174 s. 47 
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teknikens eller krigsmaterielens art, ska vara särskilt försiktiga och uppmärksamma vid 

utfärdandet av licenser till länder där allvarliga kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna har konstaterats   

Jag anser att den gemensamma ståndpunkten slår fast en bra avvägning mellan intresset 

av att kunna exportera vapen och att kunna se sig själv i ansiktet. Mänskliga rättigheter 

är viktiga och Sverige bör tillsammans med de andra medlemsländerna inom EU-

samarbetet arbeta för att främja dem runt om i världen. Omfattande och grova 

kränkningar bör uppmärksammas och i vissa fall innebära ett exportförbud av vapen, 

men det vore samtidigt konstigt om det inte togs någon hänsyn till det specifika vapnet. 

En provocerande fråga vore, på vilket sätt bidrar ett eventuell säljande av svenska ubåtar 

till Saudiarabien till deras interna förtryck mot kvinnor och oppositionella? Eller på 

vilket sätt bidrar försäljandet av Jas Gripen till att förtrycka oppositionella i 

militärjuntans Thailand? Om syftet med att inte sälja vapen till länder där mänskliga 

rättigheter kränks, är att svenska vapen inte ska användas mot deras egna medborgare, 

vore det konstigt att inte se eller göra skillnad mellan vapen som kan och inte kan 

användas i det syftet.  

 

En ubåt kan varken piska eller utfärda körförbud, däremot kan den avfyra missiler mot 

sjö- och landmål. Det verkar dock osannolikt att Saudiarabien, hur odemokratiskt och 

“barbariskt” landet än må vara, skulle avfyra missiler mot sin egen befolkning. Lika 

osannolikt verkar det att militärjuntans Thailand skulle sätta in stridsflyg mot sin 

civilbefolkning, då landet trots åtskilliga militärkupper de senaste årtiondena inte sett 

tillstymmelsen till någon större mordvåg mot civilbefolkningen – även om det 

förekommer en väpnad konflikt mot muslimska rebellgrupper i söder – och alltjämt 

förblivit ett turistparadis, inte minst för många svenskar. Däremot verkar risken större 

att eventuella lätta vapen, automatkarbiner och raketgevär, skulle komma att användas i 

repressivt syfte i dessa två länder, vid någon tidpunkt. Därmed anser jag att man måste 

se till det specifika landet, dess interna situation, hur repressiv dess regim är, och 

slutligen det specifika vapnets användningsområde för att besluta om tillstånd för export 

eller inte. 

 

Även om det är osannolikt att ett visst svenskt vapen skulle användas till förtryck av 

köparlandets egen civilbefolkning, är det ett fullt giltigt argument att säga att det helt 

enkelt ser dåligt ut att sälja vapen till vissa länder. Vissa länder, såsom Nordkorea, är så 
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repressiva och brutala samt kontinuerliga i sina kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna att vi absolut inte bör sälja vapen till dem, inga vapen alls, av rena 

principskäl. Även i dessa fall tycker jag att den gemensamma ståndpunkten ger 

tillräckligt tolkningsutrymme. Det är svårt att specificera helt och hållet de kriterier som 

bör gälla, eftersom det är en politiskt laddad fråga som förmodligen lämpar sig bättre 

för politiska ställningstaganden än juridiska bedömningar, vilket jag ska komma 

närmare inpå senare i uppsatsen.  

 

4.4 Demokratikriterium 

De senaste åren har kravet på demokrati förespråkats som ett nytt kriterium för beviljad 

vapenexport. I en större statlig utredning från år 2005 om ett reformerat regelverk för 

handel med försvarsmateriel (KRUT) berördes kriteriet som allra flyktigast, där det 

konstaterades av utredaren att inget annat land använde sig av något liknande kriterium, 

att begreppet demokrati var omtvistat och att det varken var möjligt eller tillrådligt för 

utredaren, inom ramen för uppdraget, att definiera begreppet.
17

 Utredningen ledde inte 

heller till någon lagändring i frågan. Trots detta har debatten fortsatt och flera av 

riksdagspartierna ställer sig bakom införandet av ett demokratikriterium i lagstiftningen, 

inte minst de partier på vänsterkanten, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som gärna ser ett 

totalförbud för svensk vapenexport, eller varför inte ett avskaffande av hela 

försvarsmakten.
18

  

 

I den nyligen presenterade parlamentariska utredningen, SOU 2015:72, om skärpt 

exportkontroll av krigsmateriel (KEX) presenterades ett förslag om att införa ett 

demokratikriterium som, tillsammans med de andra riktlinjerna, ska utgöra del av en 

totalbedömning vid tillståndsbeslutandet.
19

 

 

Enligt mig finns det två huvudsakliga problem med införandet av ett demokratikriterium 

i svensk lagstiftning gällande vapenexport. Det första är att definiera begreppet, det 

andra är vad syftet med ett sådant kriterium skulle vara. Härnedan ska de två problemen 

behandlas. 
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 Svensk vapenexport till diktaturer, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen april 2011 
19
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Begreppet demokrati är ett ord som de flesta andra; det kan vridas och vändas, tolkas 

brett eller snävt. Det har helt enkelt ingen exakt innebörd, utan människor förstår det på 

olika sätt. Enligt direktivet till KEX-utredningen finns det inom folkrätten två 

definitioner av termen demokrati. Den första är inriktad på processen i sig och fokuserar 

på rösträtten och rätten att vara politiskt aktiv. Den andra är mer inriktad på en 

helhetsbild, att demokrati innefattar en mängd olika väsentliga mänskliga rättigheter 

som samtliga är beroende av och sammankopplade med varandra; den andra 

definitionen går därmed längre än fokus på enbart rätten till fria och rättvisa val, och är 

även den definition av demokrati som Sverige har anslutit sig till.
20

  

 

Även om det i vissa fall är ganska enkelt att enas i frågan om ett land är att anse som en 

demokrati eller inte, är det ofta svårt att dra en tydlig linje mellan vilka länder som ska 

anses demokratiska och icke-demokratiska. De flesta svenskar är nog överens om att 

Sverige är en demokrati och att Kina inte är det, men hur ska ett land som Venezuela 

klassificeras? Landet har fria val, men styrs av ett populistiskt och korrumperat parti 

som vill nästla sig in rättsväsendet och civilsamhället, inskränka yttrandefriheten och 

ofta går hårt fram mot oppositionella, med godtyckliga fängslande men även död som 

följd i vissa fall. Den amerikanska icke-statliga organisationen Freedom House 

klassificerar årligen alla världens länder, utifrån olika parametrar, som fria, delvis fria 

och icke-fria länder. Venezuela räknas 2015, enligt dem, som ett delvis fritt land. Men 

det är deras bedömning, och den delas förmodligen inte av alla. Uppenbarligen finns det 

gråzoner mellan vad som bör anses utgöra en demokrati och icke-demokrati.  

 

KEX-utredningen erkänner att det inte finns någon allmänt accepterad definition av 

demokrati och att det inte går att konstatera i varje given stund huruvida ett land är en 

demokrati eller inte.
21

 Den förespråkar därmed inget ovillkorligt demokratikriterium 

utan att man ska bedöma köparlandets demokratiska status i fall från fall, utifrån ett 

antal baskriterier, som sedan ska utgöra en del av den totalbedömning som görs. Enligt 

den bör man se till: 

 

● Förekomsten av öppna rättvisa val med allmän och lika rösträtt 
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● Att dessa val är “effektiva” i bemärkelsen att de avser statens ledande 

befattningar, och att dessa i sin tur har kontroll över landets territorium 

● Att ett antal politiska fri- och rättigheter upprätthålls även mellan valen, i 

synnerhet, åsiktsfrihet (vilket inkluderar yttrande- och pressfrihet), 

organisations- och mötesfrihet, och en därmed sammanhängande frihet från 

förtryck och repression.
22

 

 

Enligt utreningen kan bedömningen även utgå från de element som FN:s 

Generalförsamling fastslagit utgör väsentliga delar i en demokrati: 

 

● Respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, bland 

annat religions-, förenings-, mötes-, yttrande- och åsiktsfrihet. 

● Medborgarnas rätt att delta i skötseln av allmänna angelägenheter, direkt eller 

genom fritt valda ombud, samt rätten att bli vald vid periodiska fria och 

allmänna val. 

● Förekomsten av allmän och lika rösträtt (röstningen bör vara hemlig för att 

garantera att folkets vilja fritt ska komma till uttryck). 

● Att det politiska systemet är ett pluralistiskt system med politiska partier och 

organisationer. 

● Respekt för rättsstatsprincipen, inkluderande maktfördelning mellan 

verkställande, dömande och lagstiftande institutioner, samt rättsväsendets 

oberoende.  

● Att den offentliga förvaltningen är öppen samt att ansvar kan utkrävas. 

● Förekomsten av en fri, oberoende och pluralistisk media. 

 

Kvinnors rättigheter ska också särskilt uppmärksammas, speciellt då det ligger i linje 

med de svenska utrikespolitiska målen.
23

 Tanken är som sagt att dessa 

bedömningsgrunder ska leda till en uppskattning av köparlandets demokratiska status. 

Denna ska sedan utgöra en central del av en helhetsbedömning, och gentemot de stater 

som har grava brister i sin demokratiska status ska hinder mot export anses föreligga.
24
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24
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Även om det gick att dela upp alla världens länder i demokratier och icke-demokratier, 

eller som KEX-utredningen föreslår att bedöma ett lands demokratiska status utifrån 

olika bedömningskriterier, har jag svårt att se syftet med det. Om det är civila offer i 

köparländerna som vi vill undvika att se, borde det räcka med att göra den föreslagna 

bedömningen ovan gällande mänskliga rättigheter och materielhänsyn. Även om det är 

sannolikt att en stat, som räknas som en icke-demokrati, även bryter mot de mänskliga 

rättigheterna, så ger stämpeln “icke-demokrati” ingen vidare information om situationen 

i landet, hur repressiv regimen är och om risken finns att svenska vapen skulle användas 

för internt förtryck.  

 

Det kanske även finns föreställningar om att icke-demokratier de facto är skurkstater 

som kan komma att använda vapnen till att föra folkrättsligt vidriga anfallskrig mot 

andra stater. Den föreställningen är enligt mig felaktig och om man ser till några av de 

största militära konflikterna efter Andra världskriget, med miljontals dödsoffer, som 

Vietnamkriget och krigen i Afghanistan och Irak så heter den huvudskyldige USA.  

 

Ett annat argument mot att exportera vapen till icke-demokratier är att 

vapenförsäljningen kan legitimera köparstaten, att svensk vapenexport till dessa länder i 

praktiken innebär att Sverige accepterar statens politik och framförallt statens rätt att 

använda våld.
25

 Jag delar detta argument, till viss del. Även om vi undviker att sälja 

vapen som just kan komma att användas till internt förtryck, kan försäljningen av andra 

vapen ge sken av att vi ändå ger den staten legitimitet och ser åt sidan för det faktum att 

landet är en icke-demokrati. Samma argument kan dock göras för all sorts handel med 

icke-demokratier. Sverige underhåller relationer med de flesta av världens länder, och 

handlar friskt med och förser dem med bistånd, ofta oavsett deras statsskick. Även 

denna handel och biståndsgivande legitimerar de staterna. Detta hindrar dock inte 

Sverige från att samtidigt försöka påverka utvecklingen i de länderna i en mer 

demokratisk riktning. Ingen skulle påstå att Sverige stöttar Kinas icke-demokratiska 

styrelseskick och förtryck av grundläggande medborgerliga rättigheter, genom att idka 

handel med landet. Samtidigt är, som konstaterats ovan, vapen inte som vilken 

handelsvara som helst och det är mer politiskt och moraliskt laddat att sälja vapen till en 

icke-demokrati än att idka handel med eller förse landet med bistånd. Dock anser jag 
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 Öfverholm, Svenska vapen till förtryckare? Ett debattinlägg om vapenexport och mänskliga rättigheter, 

s. 5. SOU 2015:72 s. 355 
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inte att svensk vapenexport till icke-demokratier de facto bör anses som att Sverige 

accepterar köparlandets styrelseskick och politik.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att ett demokratikriterium inte bör införas i regelverket, 

då det för det första är svårt att fastslå i varje enskilt fall huruvida en stat är att räknas 

som en demokrati eller inte, och för det andra eftersom det är ett klumpigt 

tillvägagångssätt att stämpla ett land som en demokrati eller icke-demokrati som inte 

säger något vidare om landets interna förhållanden, relation med andra stater och 

framförallt inget om vad de eventuella svenska vapnen kan tänkas användas till. För 

övrigt håller jag inte med om KEX-utredningens förslag, då jag anser att allmän röstsätt 

som sådan saknar relevans i bedömningen och att deras bedömning i övrigt redan täcks 

av den hänsyn som idag tas till mänskliga rättigheter.  

 

4.5 Dubbelmoral 

Kan Sverige – som under lång tid tillbaka ansetts utgöra eller i alla fall haft som 

ambition att utgöra en röst i världen, mot krig och fattigdom och för demokrati och 

mänskliga rättigheter – se sig själv i spegeln, när landet samtidigt exporterar vapen till 

alla världens hörn?  

 

Sverige är bara ett land, bland många andra, som exporterar vapen och bland världens 

största vapenexportörer hittar vi samtliga av de stora västerländska demokratierna – 

USA, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien m.m. – som även de förespråkar 

demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Samtidigt kan och bör vi, genom strikta 

riktlinjer, undvika att exportera vissa vapen till vissa länder där det är sannolikt att de 

kan komma att användas för internt förtryck eller för angrepp mot andra stater. Sverige 

behöver inte skämmas inför resten av världens länder. Om vi på ett tydligare sätt 

inkorporerar riktlinjerna ur EU:s gemensamma ståndpunkt, som kommer föreslås 

senare, behöver vi dessutom absolut inte skämmas inför våra europeiska grannar, då 

riktlinjerna utformats och godkänts gemensamt av alla medlemsländer. 

 

4.6 Näringspolitiskt hänsynstagande 

I debatten glöms ofta industrins intresse av att sälja vapen, vilket jag inte anser i sig bör 

spela någon roll vid tillståndsgivandet för vapenexport. Dock utgör försvarsindustrins 
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kompetens en teknologigenerator för hela samhället och bidrar med så kallade spin-off-

effekter på en mängd olika civila områden. T.ex. används teknik som ursprungligen 

kommit från försvarsindustrin inom flyg- och rymdindustrin, telekommunikation, 

simuleringsteknik och IT, men även på medicinska områden som laserteknik och 

hjälpmedel för kirurgi. Inom dessa områden har de civila verksamheterna ofta kommit 

att växa sig ännu större än den ursprungliga militärt inriktade verksamheten.
26

 

Dessutom, som redan har redovisats, inbringar svensk vapenexport miljardbelopp i 

exportintäkter och försvarsindustrin bidrar till tiotusentals arbetstillfällen i Sverige. 

 

KRUT-utredningen föreslog att näringspolitiska skäl bör införas i lagstiftningen som en 

möjlighet för tillståndsgivning, tillsammans med de säkerhets- eller försvarspolitiska 

skäl som redan finns. Jag håller med utredaren och anser att det är viktigt att belysa det 

vi redan vet: att den tekniskt utvecklade, innovativa och konkurrenskraftiga svenska 

försvarsindustrin bidrar positivt till svensk ekonomi och teknikkunnande och bör värnas 

om, men inte utan restriktioner.  

 

Ett eventuellt näringspolitiskt hänsyntagande i lagstiftningen bör således inte 

överordnas de försvars-, säkerhets och utrikespolitiska intressen som redan nämns i 

lagstiftningen, eftersom vårt lands säkerhet och relation med andra länder, i de alla 

flesta fall, bör anses väga tyngre än intressena av att gynna svensk industri och export. 

Att införliva det näringspolitiska hänsynstagandet i lagstiftningen skulle i alla fall, 

enligt mig, tyda på en ärlighet från lagstiftarens sida genom att erkänna att 

vapenexportens positiva effekter på svensk industri faktiskt är en av anledningarna till 

varför vi tillåter vapenexport. I slutändan, som jag nedan ska argumentera för, bör det 

vara upp till varje regering att utforma sina riktlinjer utifrån lagstiftningens fastslagna 

intressebehov och hänsynstagande, och därmed göra sina egna prioriteringar.  

 

4.7 Lag eller förordning 

I dagens lag om krigsmateriel framkommer väldigt lite information om vilka kriterier 

som behandlas vid bedömningen för tillståndsgivandet. I stället finner vi informationen 

i propositioner och förordningar, och i de internationella åtaganden som Sverige anslutit 
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sig till. Detta kan leda till förvirring för företag och andra berörda; det bör även finnas 

intresse av att de principiella överväganden som görs blir så klarlagda som möjligt.  

 

Samtidigt finns det goda skäl till varför regelverket är utformat som det är. Vapenexport 

är ett politiskt laddat område och som vi vet har tillståndsprocessen tidigare 

tillhandahållits av regeringen. Trots att ansvaret nu ligger mestadels på ISP har 

lagstiftaren ändå velat att besluten för exporttillstånd ska fattas utifrån ett politiskt 

ställningstagande och inte utgöra en juridisk prövning.
27

 Lagstiftaren har därmed velat 

undvika att tillståndsbeslut ska bli föremål för eventuella överklaganden och även ansett 

det svårt och olämpligt att föra in alla de kriterier som ska ligga till grund för 

bedömningen.
28

 Huvudargumentet mot ett lagstadgande tordes ändå vara att eftersom 

bedömningen till stor del utgår från Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska 

intressen, måste systemet vara relativt flexibelt eftersom dessa intressen kan komma att 

ändras med tiden och med den regering som sitter.
29

 Jag håller med om att regelverket 

bör basera sig på politiska ställningstaganden och förordningar, och att detta är att 

föredra framför av riksdagen godkänd lag, så att det blir upp till varje regering att sätta 

sin prägel på gällande policy avseende vapenexport.  

 

Dock håller jag även med om att sedan dagens riktlinjer formulerats, i prop. 

1991/92:172, har mycket skett i form av anslutning till EU:s gemensamma ståndpunkt 

och FN:s vapenhandelsfördrag, och att regeringen därmed bör utarbeta nya riktlinjer 

som sammanför alla nationella och internationella principer och kriterier som bör ligga 

till grund för tillståndsprövningen.
30

 Detta bör ske i en förordning. 

 

4.8 Förslag till förändring  

Sverige bör inte införa ett demokratikriterium för tillståndsprövning gällande 

vapenexport utan bör fortsätta fokusera på köparlandets respekt för mänskliga 

rättigheter och relation med andra stater. Nya riktlinjer bör utformas för att sammanföra 

de nationella och internationella principer och kriterier som bör ligga till grund för 

tillståndsprövningen. Särskilt fokus bör läggas på det materiella hänsynstagande som 
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delvist framkommer ur gällande riktlinjer men framförallt ur EU:s gemensamma 

ståndpunkt. Om det vid en bedömning verkar osannolikt att de sålda vapnen kommer att 

användas i repressivt syfte av köparlandet mot sin egen befolkning, borde skäl i de 

flesta fall inte föreligga mot att neka tillstånd till export. Slutligen bör näringspolitiska 

skäl införas i lagen som möjlig grund för tillståndgivning, tillsammans med de 

säkerhets- och försvarspolitiska skäl som finns idag. Lagen ska således enbart bidra med 

ett yttre skal av bedömningsgrunder som sedan ska preciseras och omvärderas i 

regeringens utfärdade riktlinjer.  

 

 

5 Sekretess 

5.1 Allmän kritik 

Som redovisats ovan täcks processen för beslutsfattande gällande vapenexport av stark 

sekretess, både av så kallad utrikessekretess och kommersiell sekretess. Det är mycket 

svårt att få tillgång till uppgifter från ISP gällande deras tillståndsärenden, avseende 

vilka vapen och länder tillstånd har lämnats. Likaså täcker sekretessen alla handlingar 

från Exportkontrollrådet, som består av representanter från samtliga riksdagspartier och 

är tänkt att ge demokratisk förankring i processen. Medlemmarna kan inte ens redovisa 

för sina egna partier om vad som har behandlats eller inte har behandlats under deras 

möten. 

 

Den starka sekretessen har kritiserats av bland annat Svenska Freds- och 

Skiljedomsföreningen men även av politiker som själva suttit eller sitter i 

Exportkontrollrådet. Meningarna är dock åtskilda och vissa menar att sekretessen är 

nödvändig för att kunna bedriva vapenexport. 

 

5.2 Sveriges relation med andra länder 

Utrikessekretessen har ett tydligt lagstadgat syfte: att förhindra att Sveriges 

mellanstatliga förbindelser störs eller att landet skadas. Gällande vapenexport finns det 

en rad olika faktorer till varför sekretess bör gälla. 

 

Vapenhandeln är en känslig fråga, inte enbart för Sverige utan även för de flesta andra 

länder. Köparlandets styrande kanske inte vill att deras medborgare ska få reda på vilka 
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vapen de planerar att köpa in, och de vill framförallt inte att deras fiender ska få veta 

det. Nu brukar sådan information trots allt komma fram för eller senare, men att göra 

den allmän och tillgänglig för alla skulle sätta köparlandet i en mycket svår och 

potentiellt farlig sits, och förmodligen avskräcka köparlandet från att ens vilja köpa från 

svenska företag. En vapenorder avslöjar inte enbart vad som komma skall, utan kan 

också ge mycket information om ett lands nuvarande försvarsförmåga. Det är inte svårt 

att se hur redovisandet av sådan information skulle avsevärt försvåra Sveriges 

mellanstatliga förbindelser och i vissa fall rent ut skada landet. 

 

Så här sa Berndt Fredriksson, dåvarande ansvarig för sekretessprövning av handlingar 

och internationella säkerhetsfrågor på Utrikesdepartementet, i en intervju med Fria 

Tidningen 2012: 

 

”– Om sådana affärer ska ske med mer öppenhet så kan vi lika gärna sluta med 

vapenexport. Det går inte att hitta några köpare som är intresserade om vi inte kan 

garantera sekretessen.”
31

 

 

Information om den bedömning som sker för beslutande av tillstånd kan även den vara 

känslig, inte minst i fall där tillstånd nekas. Enligt riktlinjerna, i regeringens skrivelser 

och den gemensamma ståndpunkten från EU:s råd, ska man se till köparlandets interna 

förhållanden och speciellt dess respekt för de mänskliga rättigheterna. ISP och 

Exportkontrollrådet diskuterar därmed dessa frågor och har förmodligen en väldigt 

kritisk syn på vissa länders förehavanden. Om denna information görs allmän borde det 

resultera i stort obehag, förödmjukelse och risk för åtlöje för det nekade köparlandet. 

Inte nog med att landet kritiseras, utan det nekas också att köpa vapen. Uppenbarligen 

skulle även denna information avskräcka länder från att handla med Sverige och 

avsevärt försvåra Sveriges mellanstatliga förbindelser och i vissa fall rent ut skada 

landet, genom att t.ex. leda till oönskade effekter för andra delar av exportindustrin.
32

 

 

Ett sista argument för den starka sekretessen är att de stater som vill köpa vapen oftast 

anser att den information som de överlämnar är hemlig; därmed bör den vara 
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sekretessbelagd för att inte störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser.
33

 Även om 

offentlighetsprincipen är starkt förankrad i det svenska samhället borde det finnas en 

allmän förståelse för att sekretess måste kunna upprätthållas i sådan utsträckning att 

Sveriges kontakter med andra länder på det utrikespolitiska planet inte försvåras eller 

omöjliggörs.
34

 

 

5.3 Företagens intresse 

Företagen inom den svenska försvarsindustrin har ett intresse av att hemlighålla sin 

verksamhet för allmänheten och konkurrerande företag i och utanför Sverige. De har 

precis som alla andra företag marknadsföringsstrategier och bedriver forskning och 

produktutveckling m.m. som de inte gärna delar med sig av. Detta är förståeligt och 

utgör ett starkt skäl för att bibehålla den kommersiella sekretess som finns. Det skulle 

bli avsevärt mycket svårare, om än inte omöjligt, att driva en företagsverksamhet om 

inte starka sekretesskydd förelåg. 

 

Intresset för allmän insyn bör i detta fall även vara lågt, i alla fall mycket lägre än 

gällande utrikessekretessen. Vi vet att det finns företag i Sverige som tillverkar vapen, 

och givetvis vill de även sälja dessa vapen till så många länder som möjligt. Det är inget 

nytt. Det vore naivt att tro att vi skulle kunna påverka försvarsindustrins företag själva 

att ta ett större ansvar och inte ansöka om tillstånd för vapenexport till tvivelaktiga 

länder, eftersom de redan sysslar med en enligt många moraliskt tvivelaktig verksamhet 

genom att sälja vapen. Intresset av större insyn bör därmed riktas mot staten, dess 

tillståndsprocess och den utrikessekretess som diskuterats ovan. 

 

5.4 Ingen kontroll eller ansvarsutkrävande utan insyn 

Offentlighetsprincipen brukar beskrivas som en av hörnstenarna i den svenska 

rättsordningen, och innebär att verksamheten inom stat och kommun i stor utsträckning 

är öppen för insyn och kontroll för allmänheten. Man brukar säga att den främjar 

rättssäkerheten, effektivitet i förvaltningen och effektivitet i folkstyret.
35

 Och för att 

offentlighetsprincipen ska råda i samhället räcker det inte med att myndigheterna själva 
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informerar samhället om sin verksamhet, utan enskilda medborgare måste själva kunna 

skaffa information om statens verksamheter på egen väg.
36

  

 

Som har redovisats ovan är det väldigt svårt att få tillgång till ISP:s och 

Exportkontrollrådets handlingar. Detta gör det svårt att ta reda på exakt vad vi säljer för 

vapen och till vilka, även om den informationen förr eller senare brukar komma fram 

genom att någon helt enkelt upptäcker att ett visst svenskt vapen finns i ett visst land. 

Framförallt är det svårt att ta reda på hur ISP och Exportkontrollrådet tänker och 

resonerar kring de riktlinjer de har att hålla sig efter, men även hur regeringen resonerar 

kring de ärenden som hamnar på dess bord. Detta gör att vi varken kan kontrollera eller 

utkräva ansvar för de beslut som tas, vilket givetvis är problematiskt eftersom de strikta 

riktlinjer vi har saknar betydelse om de inte följs.  

 

5.5 Avvägning mellan motstående intressen 

Uppenbarligen har vi en konflikt mellan intresset av allmän insyn och intresset att 

försvara Sveriges goda relationer med andra länder och försvarsindustrins möjlighet att 

exportera. Det är en svår avvägning att göra, men om vi vill ha en livskraftig svensk 

försvarsindustri kan inte sekretessen lättas på till sådan grad att det blir omöjligt eller 

avsevärt svårare att upprätthålla industrin. Försiktiga avvägningar måste göras i fall till 

fall. 

 

5.5.1 Mer information i regeringens skrivelse avseende strategisk exportkontroll 

I KRUT-utredningen la kommittén fram ett antal olika förslag till ökad öppenhet och 

transparens, bland annat gällande regeringens skrivelse avseende strategisk 

exportkontroll. De anser att regeringens skrivelse i huvudsak fyller sitt syfte men att 

ökad information kring vad för specifikt vapen som sålts vore eftersträvansvärt; vem 

slutanvändaren i mottagarlandet är i form av militär, polis, annan statlig myndighet eller 

industri; antalet exporterade enheter; de avslag som görs samt de ärenden som aldrig 

leder till ett formellt beslut då de redan antas få avslag, efter till exempel ett 

förhandsbesked; samt en särskild redovisning i de mest kontroversiella fallen där 

beslutsskälen, med beaktande av den sekretess som kan föreligga, redovisas.
37
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När de kommer till information kring vapenexportens omfattning ligger Sverige redan 

väl till, i alla fall i en internationell jämförelse.
38

 I regeringens skrivelse framgår redan 

antalet beviljade beslut, köparland, ekonomisk omfattning, om det handlar om 

krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel samt översiktlig beskrivning. 

Informationen är tillräcklig enligt mig för att vi ska kunna bilda oss en bred uppfattning 

om ungefär vad vi säljer, till vilka belopp och till vilka länder. Det råder ingen större 

hemlighet om var vi kan finna svenska vapen runt om i världen. Förslaget om att öka 

denna information avseende vapnets art, slutanvändare inom landet samt antal enheter 

ser jag därmed som onödigt och av mindre allmänt intresse; i alla fall bör motintresset 

av att skydda köparlandet väga tyngre.  

 

Varje land har ju ett intresse av att till så stor grad som möjligt hemlighålla sin militära 

försvarsförmåga och med denna information skulle denna förmåga avslöjas till allt för 

stor grad. Ett potentiellt fiendeland skulle lätt kunna ta reda på vad för vapen det handlar 

om, hur många och inom vilken gren av staten de befinner sig. Kommittén erkänner 

själv att det kan finnas situationer där köparlandet p.g.a. försvarspolitiska skäl inte 

önskar ange hur stort antal eller vilken mängd som införskaffats, inte minst gällande 

t.ex. antal robotar och ammunition, och att utrikessekretess i sådana fall bör råda.
39

 

Dessa skäl bör enligt mig förmodas föreligga så gott som alltid, och i fall köparlandet 

önskar redovisa exakt vapentyp och antal vill de nog själva redovisa det och inte att 

svenska regeringen gör det i en allmän skrivelse. Det allmänna intresset av utökad 

information i dessa fall bör anses lågt, då det kontroversiella i vapenexporten inte ligger 

i exakt vapentyp, dess antal och slutgiltiga användare inom ett land, utan i det faktum att 

vi säljer vapen till, enligt många, tvivelaktiga länder.  

 

Avseende mer information kring de avslag som görs eller de ärenden som inte formellt 

beslutats om men som antogs skulle få avslag, bör det allmänna intresset av insyn vara 

än desto mindre. Om en potentiell vapenaffär inte har blivit av, har ju inga vapen lämnat 

landet och ingen skada är skedd. Däremot skulle redovisandet av dessa avslag kunna få 

ödesdigra konsekvenser för Sveriges relationer med de länderna samt för svensk 

försvarsindustris möjlighet att exportera. Inget land vill bli nekat handelstillstånd, 

oavsett om det gäller vapen eller något annat. Dels är det förargelseväckande för landet 
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själv som var intresserat och i behov av ett visst vapen, dels riskerar landet att förlora 

ansiktet internationellt och inför sin egen befolkning, om informationen görs allmänt 

tillgänglig. Detta skulle kunna försämra Sveriges relation med landet, även i andra 

avseenden. Dessutom skulle det förmodligen avskräcka landet från att i framtiden 

försöka handla vapen från aktörer inom den svenska försvarsindustrin, vilket givetvis 

skulle slå mot industrin som sådan. Att tillstånd för utförsel av ett visst vapen till 

köparlandet nekas, behöver ju inte innebära att tillstånd för utförsel av ett annat sorts 

vapen också nekas, i alla fall inte om regeringen utfärdar riktlinjer med än mer fokus på 

ett materiellt hänsynstagande, som jag föreslagit ovan. 

 

Intresset för allmän insyn är som störst inom det område vi vet minst om: hur 

bedömningen och avvägningen mellan de olika intressena görs vid beslutsfattandet. 

Enligt KRUT-utredningen bör en särskild redovisning, med beaktande av den sekretess 

som kan föreligga, göras för de mest kontroversiella fallen. Redovisningen bör innefatta 

dels hur avvägningen gjorts mellan de olika politikområdena, dels klarlägga varför ett 

visst politikområde vägt tyngre än ett annat.
40

 Risken finns dock att en sådan 

beskrivning kommer innehålla mycket känsliga uppgifter och åsikter om det specifika 

köparlandet i fråga, vilket kan leda till negativa relationer mellan det landet och Sverige. 

Tar man hänsyn till denna risk och applicerar utrikessekretessen riskerar redovisningen 

att bli innehållsfattig och intetsägande. Det vore bättre om regeringen, som föreslagits 

ovan, utformar tydligare riktlinjer så vi vet vad ISP, Exportkontrollrådet och regeringen 

själv har att förhålla sig till. Det är dock viktigt att kunna utkräva politiskt ansvar i en 

sådan politiskt baserad process och längre fram ska jag diskutera utrikessekretessen 

gällande regeringens och Exportkontrollrådets ställningstaganden. 

 

5.5.2 Mer information i ISP:s rapporter 

KRUT-utredningen föreslår även att informationen i ISP:s rapporter ska utökas. Den 

vill att en kortare beskrivning av vilka produkter som omfattas av tillståndet ska göras, 

utöver den översiktliga kategorisering som redan görs, samt att försäljningsvärdet ska 

redovisas.
41

 Vidare information om det specifika vapnet i fråga motsätter jag mig av 

samma skäl som redovisats gällande regeringens skrivelse.  

 

                                                 
40

 SOU 2015:72 s. 406 
41

 SOU 2015:72 s. 406 



38 

Redovisning av försäljningsvärdet för varje beviljat tillstånd kan utgöra känsliga 

uppgifter. Köparlandets eventuella fiender kan med den samt annan information lista ut 

storlek och antal av en viss vapenorder, och försäljningsvärdet kan också användas i 

politiskt syfte av köparlandets opposition. Den svenska allmänhetens intresse av att få 

reda på försäljningsvärdet av varje beviljat tillstånd måste i jämförelse ses som lägre, 

speciellt då det sammanlagda försäljningsvärdet avseende varje land redovisas i 

regeringens skrivelse. 

 

5.5.3 Exportkontrollrådet 

Exportkontrollrådet är tänkt att fungera som en rådgivande instans för ISP och att på så 

sätt verka för en bred parlamentarisk förankring i tillståndsärenden för vapenexport, 

speciellt i kontroversiella och känsliga fall. Som vi vet täcks dock uppgifterna av en 

stark sekretess, som förhindrar ledamöterna att yttra sig om vad som behandlats och 

sagts under deras sammanträden. KRUT-utredningen föreslår att lätta på sekretessen 

och ser inget hinder mot att en ledamot redogör för sina rekommendationer och 

avvägningar i ärenden som lett till beviljade och offentliggjorda beslut, med reservation 

för att viss information ändå kan anses omfattas av sekretess och att ISP, den berörda 

myndigheten, bör pröva om så är fallet.  

 

Enligt mig borde det i de flesta fall, gällande beviljade ärenden vars beslut senare 

offentliggjorts, vara möjligt för ledamöterna att redovisa sina ståndpunkter. Detta är 

viktigt av flera olika skäl. För det första eftersom vi på så vis kan få reda på hur 

ledamöterna förhåller sig till riktlinjerna, och utkräva politiskt ansvar om deras 

tolkningar och applicerande av riktlinjerna är att anse som felaktiga. För det andra får vi 

större möjlighet att granska ISP, som själv bestämmer i vilka ärenden 

Exportkontrollrådet ska rådfrågas, och framförallt får vi större möjlighet att granska 

huruvida ISP följer rådets rekommendationer eller inte. För det tredje är dagens system 

helt enkelt orimligt, eftersom att de folkvalda politikerna som sitter i 

Exportkontrollrådet och delvis är ansvariga för vapenexportens reglering, inte har någon 

som helst möjlighet att redovisa för partikamrater och väljare hur just de ser på frågan. 

Samtidigt är den information som behandlas vid tillståndsprocessen ofta väldigt känslig 

och kan, som vi vet, påverka Sveriges utrikespolitiska relationer och försvarsindustrins 

exportmöjligheter. I beviljade ansökningar där besluten offentliggjorts, och i vilka 

Exportkontrollrådet hållit med ISP, bör andelen känslig information förmodligen vara 
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ganska låg. Men det kan alltid finnas skiljaktiga ledamöter som har väldigt kritiska 

åsikter mot köparlandet och är villiga att yppa dessa. Det är en svår avvägning som 

måste göras, och framförallt är det viktigt att hemligstämplad information, som inte 

framkommer ur ISP:s rapporter eller regeringens skrivelse, inte tillåts framkomma från 

dessa ledamöter då det skulle skapa obalans i utrikessekretessen.  

 

Ledamöterna bör kunna uttala sig men vara försiktiga med att redovisa känslig 

information som kan skada Sveriges utrikespolitiska relationer; samråd bör som 

utredningen föreslagit lämpligen ske med ISP. Dock bör de alltid kunna redovisa 

huruvida de röstat ja eller nej till ett senare beviljat och offentliggjort beslut, då den 

informationen inte är särskilt känslig och utgör en minsta mån av insyn som 

allmänheten bör kunna förvänta sig från ett statligt organ bestående av folkvalda 

politiker. Angående ärenden som senare nekats tillstånd finns det ingen anledning att 

lätta på sekretessen, av samma skäl som angetts angående regeringens skrivelse 

avseende strategisk exportkontroll.
42

  

 

5.5.4 ISP 

KEX-utredningens förslag till mer information i ISP:s rapporter har behandlats ovan 

och här ska några andra aspekter av myndighetens sekretess beröras. Som vi vet styrs 

myndigheten till stor del av de riktlinjer som regeringen utformar, samt den rådande 

utrikes- och säkerhetspolitik som regeringen för. Vi vet även att beslut i exportärenden 

tidigare togs av regeringen själv och att hela processen var och fortfarande är politiskt 

betingad. Enligt gällande lagstiftning ska ISP lämna över ett ärende till regeringens 

prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Dock 

verkar ISP, sedan dess bildande år 1996, i ytterst få fall ha lämnat över ärenden till 

regeringen, vilket kan vara problematiskt då man kan tycka att en sådan politisk känslig 

fråga som vapenexport bör styras mer av politiker än tjänstemän. Inte ens under 

brinnande krig i Irak överlämnades det oerhört känsliga ärendet om huruvida Sverige 

skulle exportera vapen till USA och Storbritannien
43

 Enligt mig bör ISP redovisa hur 

många och vilka ärenden myndigheten överlämnar till regeringen, och kunna avkrävas 

information om varför vissa ärenden inte har överlämnats. Givetvis kan denna 
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information också skada Sveriges utrikespolitiska relationer och den bör därmed 

behandlas varsamt, men någon sorts kommentar bör kunna utkrävas.  

 

Likaså bör ISP redovisa vilka och hur många ärenden som lämnats till 

Exportkontrollrådet för rådfrågning, samt kunna avkrävas svar till varför ett visst ärende 

inte har överlämnats. Dessa utökade informationskrav, givetvis med beaktande av 

informationens känslighet, bör kunna sätta press på ISP att oftare överlämna ärenden till 

regeringen samt till Exportkontrollrådet för rådfrågning. Det finns farhågor om att 

myndigheten har blivit allt för självständig och att politikerna har tappat greppet om den 

så politiskt laddade frågan om vapenexport, vilket ska redogöras för längre fram 

avseende beslutsprocessens utformande.  

 

5.6 Förslag till förändring 

Sekretessen kring Exportkontrollrådet bör lättas på. Ledamöterna ska kunna 

kommentera sina ställningstaganden i ärenden som beviljats och offentliggjorts. En del 

av informationen kan dock vara känslig och skada Sveriges utrikespolitiska relationer, 

varför samråd med ISP bör ske. Huruvida en ledamot röstat ja eller nej i ett visst ärende 

bör dock alltid kunna redovisas. ISP bör redovisa vilka och hur många ärenden som 

överlämnats till regeringen för beslut samt till Exportkontrollrådet för rådfrågning, samt 

kunna utkrävas kommentar till varför vissa ärenden inte har överlämnats, med 

beaktande av informationens känslighet. Jag bedömer att dessa förändringar bör kunna 

ske inom ramen för den lagstadgade utrikessekretessen, och ske genom av regeringen 

utfärdad förordning. 

 

 

6 Beslutsprocessen 

6.1 ISP 

6.1.1 Allmän kritik 

Sverige är förmodligen ensam i världen om att ha överfört tillståndsprövningen för 

vapenexport till en fristående förvaltningsmyndighet, istället för att ärendet hanteras 

direkt av regeringen.
44

 Organisationen har kritiserats på en rad olika punkter, som 
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sammanfattats av bland annat Rolf Lindahl i sin bok Rusta för Fred.
45

 Enligt honom 

varnade Svenska Freds redan vid skapandet av ISP för att regeringen försökte befria sig 

själv från ansvar för vapenexporten genom att gömma sig bekom en ny myndighet. Den 

skyldighet ISP har att till regeringen överlämna ärenden, av principiell betydelse eller 

särskild vikt, följs sällan och ofta tar myndigheten beslut som går mot ståndpunkten 

bland ledamöterna i Exportkontrollrådet. I och med det grundlagsstadgade förbjudet 

mot ministerstyre i 12 kap. 2 § regeringsformen kan och får inte regeringen påverka 

eller åsidosätta ISP:s beslut i enskilda ärenden, vilket har lett Rolf Lindahl till att 

beskriva myndigheten som oantastlig. Dagens system har även lett till att det i debatten 

om vapenexport råder en tveksamhet om vem som bär ansvaret.
46

  

 

6.1.2 Innan ISP:s grundande 

Innan ISP bildades 1996 var det regeringen som ansvarade för tillståndsbesluten 

gällande vapenexport. Ärendena handlades av Krigsmaterielinspektionen under 

Utrikesdepartementets (UD) handelsavdelning. I utförselärenden som inte var av större 

omfattning eller som i övrigt inte var av större vikt kunde beslut om tillstånd fattas av 

enskilt statsråd. Men i små fast kontroversiella ärenden beslutade alltid regeringen. 

Krigsmaterielinspektionen samrådde med andra delar av regeringskansliet och i 

känsliga ärenden, avseende t.ex. export till ett nytt land eller där det hade inträffat 

viktiga förändringar, skedde samråd med UD:s politiska avdelning. Till sin hjälp hade 

regeringen även Rådgivande nämnden som sedermera kom att omvandlas till 

Exportkontrollrådet under ISP. Systemet liknade det som de flesta andra länder 

tillämpar, vill säga att beslutandet om tillstånd för vapenexport skedde på politisk nivå, 

och bedömdes fungera väl.
47

 Aktörerna inom försvarsindustrin verkar inte ha varit 

missnöjda med den dåvarande organisationen och inte heller verkar den ha varit 

speciellt kostsam, eftersom bildandet av ISP beräknades leda till ännu större 

kostnader.
48
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6.1.3 ISP:s grundande 

Trots att det gamla systemet tycks ha fungerat väl började man diskutera möjligheten att 

flytta över ansvaret för kontrollen av vapenexporten till myndighetsnivå. I SOU 

1993:56 om kontrollen över export av strategiskt känsliga varor ansåg utredaren att 

många av de ärenden som då delegerades till ett enskilt statsråd var av sådan rutinartad 

karaktär, att de med fördel kunde delegeras till myndighetsnivå. Och att detta skulle 

vara välkommet i och med att delegering av beslutsfattande till enskilt statsråd var ett 

främmande inslag i svensk förvaltningstradition.
49

 Lägg märke till att det då inte var tal 

om att delegera den stora merparten av ärendena, som inte låg hos enskilt statsråd, utan 

hos regeringen.
50

 

 

I efterföljande prop. 1995/96:31, som kom att omvandla Krigsmaterielinspektionen till 

nuvarande ISP, var det inte tal om att enbart delegera de ärenden som enskilt statsråd 

innan beslutat i, utan om att delegera merparten av ärenden som regeringen eller 

enskilda statsråd beslutat i.
51

 Propositionen beskrev att det länge funnits en strävan att 

befria regeringen från förvaltningsärenden av mer eller mindre rutinbetonad karaktär för 

att statsråden och departementen skall få möjlighet att ägna mer tid och kraft åt 

reformarbete, övergripande planering och prioritering och annat som kräver ett 

ställningstagande från regeringen som politiskt organ. Denna strävan hade fått ökad 

aktualitet i takt med att ärendena på exportkontrollområdet ökade.
52

 En given 

utgångspunkt var dock att regeringen också i fortsättningen skulle ansvara för och 

kunna styra utvecklingen i praxis på området och anpassa den till växlande utrikes-, 

säkerhets- och försvarspolitiska krav. Men för att åstadkomma detta ansågs det inte 

nödvändigt att regeringen eller ett statsråd prövade alla ärenden, utan de få ärenden som 

ansågs svårbedömda eller viktiga för utvecklingen.
53

 För att säkerställa detta ansågs att 

förutom att ISP skulle följa regeringens riktlinjer så fick myndigheten överlämna 

ärenden, av principiell betydelse eller särskild vikt, till regeringen.
54

 “Får” har senare 

utbytts till dagens “ska”, efter kritik. Som redan redovisats följer dock ISP väldigt sällan 

detta krav. 
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6.1.4 Konsekvenser av grundandet 

De uttalade målen för reformen tycks ha varit rent förvaltningsadministrativa, det vill 

säga att minska regeringens arbetsbörda, men reformen har fått stora konsekvenser för 

svensk vapenexport och processen kring den. ISP lämnar inte över ärenden till 

regeringen såsom det var tänkt utifrån propositionen, utan har blivit en till stor del 

självgående och självrådig myndighet, och det råder delade meningar om regeringen 

fortfarande styr praxisutvecklingen.
55

 Inte ens under brinnande kriget i Irak 

överlämnade ISP:s ärenden om vapenexport till USA och Storbritannien till regeringen. 

Under perioden 1996-2004 överlämnades endast 15 ärenden till regeringen.
56

 Samtidigt 

kan regeringen inte påverka enskilda ärenden eller hållas politiskt ansvarig för ärenden 

som inte överlämnats till den från ISP. Det är svårt att inte misstänka, såsom Svenska 

Freds, att det fanns en gömd agenda med reformen, att helt enkelt avsäga sig det 

politiska ansvaret för svensk vapenexport och gömma sig bakom en myndighet. Det har 

i alla fall blivit resultatet. Kritiken har dock uteblivit från statligt håll och i KRUT-

utredningen ansåg utredaren Svärd att regeringens formella styrinstrument – rätten att 

meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringens prövning, 

myndighetsinstruktionen och regleringsbreven – tillsammans möjliggör nödvändig 

styrning av ISP, i det politiskt känsliga ämne som vapenexport är.
57

 

 

Riktlinjerna som ISP har att hålla sig efter är dock inte solklara, ger inga tydliga svar 

och består till stor del av politiska överväganden. Därmed är det problematiskt att ISP 

kommit så långt från politiken och fått en sådan självständig ställning, samt att 

regeringen de facto avsagt sig en stor del av ansvaret för svensk vapenexport. 

 

6.1.5 ISP är ingen lämplig beslutsfattare 

Ibland hör man uttrycket att myndigheter är politikens förlängda arm. Det är ett uttryck 

jag håller med om. Myndigheter är nödvändiga av flera olika anledningar, inte minst för 

att fatta de uppskattningsvis tusentals dagliga beslut i vitt skilda ärenden, som lagen 

kräver. Det hade varit omöjligt för våra folkvalda politiker att ta hand om alla dessa 

beslutsärenden. Myndigheter ska dock följa de lagar och förordningar som riksdagen 

respektive regeringen beslutar om och utfärdar. Enligt svensk förvaltningsrättslig 
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tradition och grundlag är våra myndigheter självständiga i sitt beslutfattande i enskilda 

ärenden. Vare sig riksdagen, regeringen eller enskilda ministrar kan där i blanda sig. 

Dock är inte myndigheterna självrådiga utan måste följa de lagar och förordningar som 

finns. Ofta får de utstå kritik från allmänheten, men kritiken är ofta felriktad då 

allmänheten i stället bör rikta kritiken mot de folkvalda som stiftar lagarna. I andra fall 

är kritiken välriktad, då myndigheter i vissa fall har väldigt få tydliga lagar och 

förordningar att följa, utan har fått ett stort eget skön att utfärda föreskrifter och besluta 

efter. Detta kan givetvis ses som problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv, då en 

myndighet bestående av icke-folkvalda byråkrater tilldelas mer eller mindre lagstiftande 

krafter. Dock är det ofta nödvändigt eftersom många områden, t.ex. inom 

miljölagstiftningen, är så komplicerade att politikerna helt enkelt inte har något annat 

val än att förlita sig på lämpliga myndigheter, där expertisen ofta finns. 

 

Problemen gällande beslutsprocessen i utförselärenden för vapen är flera. Dels har ISP 

väldigt otydliga regler att hålla sig efter, och dels tar myndigheten beslut inom ett 

mycket politiskt laddat område som kan få konsekvenser för Sveriges anseende 

utomlands samt generera stort kritik och missnöje bland vår egen befolkning. Dessutom 

är de riktlinjer som ISP har att hålla sig efter politiskt utformade och är tänkta att tolkas 

i enlighet med sittande regerings säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiska uppfattning. 

ISP utgör dock ingen del av regeringen, utan är en självständig myndighet som alla 

andra. Detta tillsammans med det ovan redovisade kring konsekvenserna av ISP:s 

grundande bör bidra till ifrågasättandet av myndighetens existensberättigande.  

 

6.1.6 Politiskt känsliga beslut bör fattas av politiker 

Det är min bestämda uppfattning att vissa beslutstaganden lämpar sig väldigt dåligt att 

lämna över till myndighetsnivå. Beslut i ärenden gällande vapenexport faller inom den 

kategorin. Som vi har sett så bygger gällande regelverk på olika politiska 

ställningstagande, och bör fortsättningsvis också göra så. De beslut som tas kan få stora 

konsekvenser för Sveriges anseende runt om i världen, påverka vår säkerhets- och 

utrikespolitik och generera stor kritik och debatt inrikes. Det är regeringen som 

företräder Sverige gentemot resten av världen, samt ansvarar för säkerhets- och 

utrikespolitiken; därför anser jag att det är djupt problematiskt att ansvaret för 

beslutsfattandet gällande tillstånd för svensk vapenexport har kommit att flyttas över till 

en självständig förvaltningsmyndighet och de anonyma och icke-folkvalda byråkraterna 
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som där arbetar. Som redan sagts, är Sveriges system närmast världsunikt och det borde 

enligt mig förmodligen anses oseriöst och uppseendeväckande bland andra länder att 

den svenska regeringen inte ansvarar för de beslut som fattas, utan enbart hänvisar till 

ISP. Myndigheten kan de för övrigt inte kontrollera i enskilda beslut, på grund av det 

historiska och konstitutionella förbudet mot ministerstyre, som även det bör anses 

närmast världsunikt.  

 

Även inrikes är förvirringen stor och det är framförallt problematiskt att vi inte kan 

ställa den sittande regeringen till svars för de beslut som fattas. Visst kan allmänheten 

kritisera ISP, speciellt när myndigheten har såpass fria tyglar som de har i 

beslutsfattandet, men tjänstemännen där är inte folkvalda och riskerar inte heller att få 

sparken, och behöver på således inte bry sig om den allmänna opinionen. Visst kan det 

hävdas att politikerna ändå kan kritiseras för att inte utforma tydligare och strängare 

riktlinjer, men som har redovisats ovan är detta svårt och på grund av vapenexportens 

politiska känslighet och möjliga säkerhets- och utrikespolitiska konsekvenser, måste 

regelverket vara öppet utformat och ge möjlighet till breda övervägningar av snarare 

politisk än juridisk karaktär. Systemet är således illa utformat för att handahas av en 

förvaltningsmyndighet. Om regeringen ansvarade för beslutsfattandet på området, 

skulle det vara enkelt för allmänheten att utkräva politiskt ansvar för svensk 

vapenexports omfattning och bredd. Regeringen skulle inte längre kunna gömma sig 

bakom ISP. Om Sveriges främste politiska företrädare vill att vi ska exportera vapen – 

vilket jag tycker att vi bör göra – bör de stå rakryggat för det och ta ansvar för de 

tillstånd som lämnas.  

 

6.1.7 Arbetsbörda  

Ett av argumenten, förmodligen det viktigaste, vid skapandet av ISP var att avlasta 

enskilda ministrar och regeringen som sådan från den börda som beslutsfattandet vid 

tillståndsgivning innebar. Visst skulle arbetsbördan öka för regeringen, om den återigen 

blev ansvarig för beslutsfattandet på området för vapenexport, men den bördan bör 

anses motiverad och försvarbar med beaktande av de stora intressen som talar för en 

återdelegering till regeringsnivå.  

 

Systemet innan ISP:s skapande tycks över det stora hela ha fungerat väl. Det var inte 

frågan om att regeringen satt och beslutade i varje enskilt fall. Det alla största delen av 
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ärenden beslutades av ett enskilt statsråd, som hade till sin hjälp 

Krigsmaterielinspektionen (sedermera ISP) som låg under UD:s handelsavdelning. 

Enbart i en del få och svåra fall beslutade hela regeringen i. Inget talar för att det inte 

vore möjligt att återgå till det gamla systemet. Utredningen som ledde till ISP:s 

skapande pekade även på det i svensk förvaltningstradition främmande inslaget av att 

delegera ärenden till enskilt statsråd, som ett argument för att skapa myndigheten och 

gällande ordning. Det är mycket riktigt ett främmande inslag i svensk 

förvaltningstradition, men vapenexport är ett mycket speciellt och politiskt känsligt 

område som kräver speciella lösningar och beslutsprocesser. För att inte översvämmas 

av arbete bör regeringen kunna delegera vissa beslutsfattande till enskilt statsråd och 

kunna ta till sin hjälp i beredningen lämpliga instanser på departementen. Huvudsaken 

är att regeringen återigen tar ansvar för de beslut som fattas och kan utkrävas politiskt 

ansvar. 

 

6.1.8 Förslag till förändring 

ISP bör avskaffas och ansvaret för beslutsfattandet på vapenexportens område bör 

återtas till regeringsnivå, såsom det var innan ISP:s skapande. Enskilt statsråd bör kunna 

besluta i de flesta fallen, men regeringen bör ansvara för de mest kontroversiella.    

 

6.2 Möjlighet att överklaga beslut i tillståndsärenden 

6.2.1 Allmän kritik 

Som redovisats ovan finns det inga möjligheter i lagen om krigsmateriel att överklaga 

beslut i tillståndsärenden gällande vapenexport. Ett företag som önskar sälja vapen till 

ett visst land, men sedan nekas, får helt enkelt acceptera ISP:s beslut i saken och har 

inga som helst möjligheter att få saken prövad i högre instans. Likaså finns det inga 

möjligheter för t.ex. icke-statliga organisationer att överklaga positiva beslut, om de 

anser att ISP inte har följt de regler och överväganden som ska anses gälla vid 

tillståndsgivning. Enligt 23 a § i lagen om krigsmateriel finns det möjlighet att 

överklaga vissa sorters beslut, bland annat beslut att vägra certifiering enligt 10 a § och 

att återkalla ett tillstånd eller certifiering enligt 16 §. Det finns anledning att diskutera en 

eventuell möjlighet att överklaga beslut i tillståndsärenden.  
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6.2.2 Företagens intresse 

En av rättstatens grundprinciper är rätten till överklagan och den utgör även en mänsklig 

rättighet enligt Europakonventionen. Som vid all myndighetsutövning kan ISP ta beslut 

som det ansökande företaget inte håller med om och kanske anser bryta mot gällande 

regelverk. Det är givetvist problematiskt att företaget inte har möjlighet att överklaga 

beslutet för att få en ny prövning av det hela. Den svenska försvarsindustrin är, som vi 

vet, en stor och viktig industri för Sverige, där vapenexporten spelar en stor del och roll. 

Att inte värna mer om företagens rättsskydd i detta avseende kan tyckas ganska 

otacksamt, och avslag på tillståndsansökningar kan inte enbart skada dem som företag, 

utan även Sveriges säkerhets- och ekonomiska intressen. Samtidigt finns det starka skäl 

till varför det inte är möjligt att överklaga, vilka ska redovisas nedan. 

 

6.2.3 Allmänhetens intresse 

Kritiken mot svensk vapenexport är stark på flera håll, både från politiker och icke-

statliga organisationer som Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Amnesty. 

Denna kritik bottnar inte helt sällan i att gällande regelverk inte följs, utan att det tänjs 

på och i vissa fall helt bryts mot för att kunna möjliggöra för svensk vapenexport till 

tveksamma köparländer. Positiva beslut från ISP i tillståndsärenden kan inte överklagas, 

vilket i princip innebär att ISP skulle kunna tänja hur mycket som helst på reglerna. Det 

är orealistiskt att vilken medborgare som helst skulle kunna överklaga ett positivt 

tillståndsbeslut från ISP, men man skulle kunna tänka sig en ordning där icke-statliga 

organisationer, engagerade i området och med ett visst medlemsantal, kunde överklaga 

ett beslut. Liknande lagstiftning finns avseende vissa beslut på miljöområdet. Det 

normala vid överklagande är att den överklagande parten själv är en del av beslutet eller 

processen, men på miljöområdet har det ansetts finnas ett allmänt intresse som bör 

kunna göra sig hört via överklagan. Det är lätt att förstå varför ideella organisationer 

som värnar om miljön har ansetts böra kunna överklaga vissa beslut på miljöområdet, 

som t.ex. riskerar att påverka stora naturområden. Det finns där intressen som sträcker 

sig längre än den enskilda markägarens. Miljön och naturen angår oss alla, och djur och 

natur har själv ingen talan.  

 

Frågan här är om allmänhetens intresse är lika stort avseende vapenexport. Förvisso är 

det en mycket politiskt laddad fråga men ett positivt tillståndsbeslut för vapenexport är 

inget som påverkar gemene man i Sverige rent faktiskt. Dock skulle en möjlighet till 
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överklagan för icke-statliga organisationer kunna fungera som en säkerhetsventil, mot 

den myndighet som ofta anklagas för att tänja på regelverket.  

 

6.2.4 Köparnas intresse 

Även köparna, vill säga suveräna stater som önskar köpa vapen till sina arméer, kan ha 

ett intresse av att kunna överklaga beslut som indirekt gått dem emot, då det rättsligt sätt 

är säljaren som ansöker om tillstånd för export. Mycket talar dock emot att ett 

vapenköpande land skulle tilltalas av den möjligheten. Om ett land har nekats 

möjligheten att köpa vapen av Sverige, vill säkerligen deras företrädare hålla det hela 

hemligt och inte göra så mycket väsen av det. Det är pinsamt att nekas tillstånd; landets 

anseende och rykte är i fara. Domstolsprocesser är som huvudregel offentliga i Sverige 

och inget land vill bli indragen i en sådan process. Om köparländerna skulle få 

möjlighet att överklaga nekade tillstånd, borde rimligtvist även allmänheten, i form av 

icke-statliga organisationer t.ex., också få möjlighet att överklaga positiva beslut, vilket 

givetvist inte ligger i köparländernas intresse.  

 

En lösning på offentlighetsproblematiken hade kunnat vara att instifta en hemlig 

specialdomstol, likt Försvarsunderrättelsedomstolen som Försvarets radioanstalt måste 

söka tillstånd hos för signalspaning. Där skulle köparländerna kunna argumentera för 

sin sak, utan att riskera att få allmänhetens blickar riktade emot dem. Frågan är dock om 

Sverige behöver ytterligare en hemlig domstol, undanskymd från allmänhetens vakande 

öga. Mycket talar för att en domstol inte ens skulle vara en lämplig beslutfattare på 

vapenexportområdet, vilket ska redogöras för nedan. 

 

6.2.5 Domstolen är ingen lämplig beslutsfattare 

Samma argument som förts ovan, gällande ISP:s olämplighet att handskas med den 

politiskt laddade fråga som vapenexporten utgör, kan även användas mot en eventuell 

möjlighet till att överklaga beslut i tillståndsärenden. En domstol är en juridisk instans 

som har till uppgift att fatta beslut i ärenden som läggs framför den, enligt de lagar och 

regler som våra politiker beslutat om eller delegerat till andra att besluta om. Som vi vet 

är riktlinjerna för tillståndsgivning avseende vapenexport politiska till sin natur och 

utformning. Det går således inte att undkomma politiska övervägningar när beslut ska 

fattas enligt dem. Jag tycker inte att en domstol är en lämplig institution för att besluta i 

ärenden av sådan säkerhets- och utrikespolitiskt vikt som vapenexporten; domstolen är 
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än mindre lämpad än ISP i det avseendet. Hos ISP sitter, får vi förmoda, i alla fall 

expertisen på området som är väl förtrogen med industrin och köparländernas interna 

situationer. En domstol kan av naturliga skäl inte sitta på samma expertis.  

Än mindre lämplig blir domstolen som beslutsfattare om ansvaret för beslutsfattandet på 

vapenexportens område återtas till regeringsnivå, som föreslagits ovan. Det skulle vara 

mycket olämpligt om regeringen, som är landets främsta företrädare utåt världen och 

beslutsfattare inom säkerhets- och försvarspolitiska frågor, kunde få sina beslut på detta 

känsliga område omprövade.   

 

 

7 Avslutande kommentar 

Den globala vapenindustrin genererar hundratals miljarder i omsättning varje år. Det är 

en industri som de flesta av världens utvecklade länder är del av. Krig och elände har 

tyvärr alltid varit en del av mänsklighetens historia och lär så förbli. Försvaret och 

upprätthållandet av sitt territorium är den mest grundläggande uppgift en stat har, och 

för att ytterst säkra denna grundläggande uppgift krävs en beväpnad försvarsmakt. 

Marknaden för vapenförsäljning är således mycket stark. Sveriges delaktighet i denna 

olyckliga men nödvändiga marknad är mycket blygsam, och ett förbud emot 

vapenexport från vår sida skulle få än mer blygsam påverkan på den globala 

vapenindustrin i sin helhet. Samtidigt bidrar svensk vapenexport positivt till vår 

ekonomi, tekniska kunnande och relationer till andra länder; dessutom är den helt 

nödvändig för att upprätthålla vår nationella försvarsindustri som ger det möjligt att 

tillverka vapen till vår egen försvarsmakt och på så sätt hålla oss neutrala i militärt 

hänseende. Skälen till att fortsätta värna om en stark och konkurrenskraftig nationell 

försvarsindustri är därmed många. Samtidigt kan dagens regelverk förbättras. 

 

De riktlinjer som råder på området är mycket otydliga och det är svårt för allmänheten 

att veta vad som ligger till grund för bedömningen vid tillståndsgivande. Genom att 

regeringen utfärdar tydligare riktlinjer, där rådets gemensamma ståndpunkt särskilt tas i 

beaktan, kan bedömningsprocessen bli tydligare och legitimiteten bland allmänheten 

öka. Då användbarheten men framförallt nyttan av ett demokratikriterium kan kraftigt 

kritiseras, bör ett sådant kriterium inte införas i riktlinjerna. I stället bör fokus ligga 

köparlandets interna situation och respekt för mänskliga rättigheter samt på det 
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specifika vapnets art och användningsområde. Förutom införandet av ett 

näringspolitiskt hänsynstagande bör lagen om krigsmateriel bestå som den är. Genom 

att låta regeringen utforma sina riktlinjer i en förordning, inom lagens ramar, tillåts den 

sätta sin egen prägel på vapenexportens område som är utav sådan vikt för landet, 

samtidigt som möjligheten för politiskt ansvarsutkrävande ökar.  

 

Det finns goda anledningar till varför det råder sträng sekretess på många av 

vapenexportens områden. Det vore helt enkelt inte möjligt att attrahera potentiella 

köpare om uppgifter kring beslutsprocessen, och indirekt deras egna försvarsförmågor, 

skulle lämnas ut lättvindigt. Utlämnandet av sådana uppgifter skulle även kunna skada 

Sveriges mellanstatliga relationer mycket kraftigt. Samtidigt bör vissa lättnader i 

sekretessen kunna genomföras, utan att få dessa negativa påföljder som följd. Genom att 

allmänheten kan få reda på hur ledamöterna i Exportkontrollrådet röstat i de frågor som 

de har rådfrågats om av ISP, ges det möjlighet för politiskt ansvarsutkrävande. Detta är 

viktigt eftersom det i slutändan är riksdagen och regeringen, vars partier ledamöterna är 

medlemar i, som ska besluta om vilka lagar och regler som ska gälla för vapenexporten. 

ISP:s motvilja till att hänvisa kontroversiella fall till regeringen och till att rådfråga 

Exportkontrollrådet, bör kunna stävjas genom att myndigheten bör kunna utkrävas svar 

eller i alla fall information om vilka ärenden de valt att hänvisa fall till regeringen eller 

till rådfrågning hos Exportkontrollrådet.  

 

Den absolut viktigaste förändring som bör ske är avskaffandet av ISP och att regeringen 

därefter återtar ansvaret för beslutsfattandet på vapenexportens område. Regeringen är 

landets företrädare utåt världen och den som främst ansvarar för Sveriges utrikes- och 

säkerhetspolitik. Det är omöjligt att utforma ett klart och tydligt regelsystem, då de 

beslut som måste tas måste ske utifrån de relevanta förutsättningarna i varje fall samt 

åtskilliga politiska övervägningar.  I slutändan handlar det vilka länder vi som land kan 

tänkas sälja vapen till, och vilka sorts vapen. Givetvis är det därmed regeringen som bör 

besluta i de mycket politiskt laddade ärenden om vapenexport, som även kan få stor 

påverkan på vårt lands utrikesrelationer och anseende.  En sådan ordning skulle även 

möjliggöra politiskt ansvarsutkrävande från den svenska allmänheten, då regeringen inte 

längre skulle kunna gömma sig bakom en förvaltningsmyndighet. De förändringar jag 

föreslagit skulle enligt min mening leda till ett mer begripligt och tydligt system. 
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