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Sammanfattning 
 
Det finns en konflikt inom svensk utrikespolitik. Sverige har länge haft ett utrikespolitiskt mål 

att värna för fred, demokrati och mänskliga rättigheter i utlandet. Samtidigt är landet ett av de 

länder i världen som exporterar krigsmateriel för mest pengar per capita. Bland importörer av 

svenska vapen finns inte bara länder som befinner sig i väpnad konflikt utan även länder med 

interna konflikter, icke-demokratier och länder som tydligt bryter mot mänskliga rättigheter. 

När den så kallade Saudiaffären uppdagades 2012 ställdes motsättningen mellan rollen som 

fredsmäklare och rollen som exportör av krigsmateriel på sin spets. I den här uppsatsen 

använder jag mig av processpårning för att svara på frågan: hur påverkade Saudiavslöjandet 

svensk vapenexport? Analysen tar hjälp av rollteori för att förstå hur aktörer och strukturer 

påverkade varandra i debatten. Den finner att Saudiaffären ledde till en förändring där export 

av vapen till icke-demokrater och länder som bryter mot mänskliga rättigheter till viss del ses 

som mindre accepterat. Trots att det ramavtal om militärt samarbete som slöts mellan Sverige 

och Saudiarabien 2005 sades upp och större öppenhet i processen för exporttillstånd krävdes 

så fortsätter de två olika rollerna dock att vara relativt stabila.  
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1. Introduktion 
 
Det finns en konflikt inom svensk utrikespolitik. Sverige har länge haft ett utrikespolitiskt mål 

att värna för fred, demokrati och mänskliga rättigheter i utlandet. Samtidigt är Sverige ett av 

de länder i världen som exporterar krigsmateriel för mest pengar för capita. Bland importörer 

av svenska vapen finns inte bara länder som befinner sig i väpnad konflikt utan även länder 

med interna konflikter, icke-demokratier och länder som tydligt bryter mot mänskliga 

rättigheter. Genom åren har uppmärksamhet riktats mot den här motsättningen. Det var dock 

när den så kallade Saudiaffären uppdagades 2012 som motsättningen mellan rollen som 

fredsmäklare och rollen som exportör av krigsmateriel ställdes på sin spets. I den här 

uppsatsen använder jag mig av processpårning för att svara på frågan: hur påverkade 

Saudiavslöjandet svensk vapenexport?  

 

2. Bakgrund 
 
2.1 Sverige som humanitär stormakt 
Olof Palmes deltagande i ett demonstrationståg mot USA:s krig i Vietnam 1968 blev 

startskottet för en ny, aktiv svensk utrikespolitik.1 Sverige gick från att ha fört en mer 

återhållsam utrikespolitisk linje till att istället skilja ut sig från andra västerländska stater, dels 

genom ifrågasättandet av USA:s agerande i Vietnam men även genom ett uttalat stöd för 

utvecklingsländer och deras krav på reformer inom världsekonomin. Genom att dessutom 

stödja koloniserade länders kamp mot sina kolonisatörer agerade Sverige på många sätt tolk 

för utvecklingsländer under 1960- och 1970-talet.2  Det ledde till kommentarer om Sverige 

som ”tredje världens kelgris” och att de utrikespolitiska målen först och främst drevs av den 

egna självbelåtenheten.3 

 

Mellan 1978 och 1989 åtog sig Sverige rollen som opinionsbildare inom världspolitiken, där 

man gick ut med hård kritik mot ett flertal stater för agerande som ansågs vara icke-

demokratiskt.4 1987 infördes ett förbud mot svensk handel i Sydafrika efter att sanktioner mot 

Sydafrika tidigare under året röstats ner i FN:s säkerhetsråd.5 Redan innan existerade en lag 

                                                
1 Bjereld, Johansson och Molin s. 224 
2 ibid s. 273f. 
3 ibid s. 241f. 
4 ibid s. 312 
5 ibid s. 298 
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om investeringsförbud i Sydafrika, som stiftats i syfte att påverka ”den sydafrikanska 

raspolitiken och samhällsinriktningen”, som regeringen nu ville förstärka med fler liknande 

åtgärder. I regeringens skrivelse 1984/85:166 skrev man att motivet till sanktionerna var den 

dåvarande sydafrikanska apartheidpolitiken som stred mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna. Det var Sveriges rätt och plikt att reagera och att försöka bidra till att systemet 

avskaffades då Sydafrika ansågs bryta mot FN-stadgans stadgande om likabehandling av 

människor, oavsett ras och etniskt ursprung.6  

 

1997 kom den första samlade presentationen om regeringens politik för mänskliga rättigheter. 

Man skrev då att mänskliga rättigheter ”präglar Sveriges agerande i globala och regionala fora 

och genomsyrar bilaterala kontakter med andra länder” och att respekt för och främjande av 

mänskliga rättigheter är en väsentlig faktor vid svenska säkerhets- och handelspolitiska 

överväganden.7 2003 följdes rapporten från 1997 upp av ytterligare en rapport om mänskliga 

rättigheter i svensk utrikespolitik där man återigen formulerade mål om hur Sverige bör agera 

för att försvara och främja mänskliga rättigheter i andra länder genom en rad olika åtgärder på 

områden som demokrati, rättigheter och handel, kvinnor och barns rättigheter, diskriminering 

och förföljelse på grund av sexuell läggning.8 Man gick då ännu längre och skrev att ”de 

mänskliga rättigheterna skall genomsyra alla delar av utrikespolitiken, såväl 

utvecklingssamarbetet som migrationspolitiken, handelspolitiken, säkerhetspolitiken och 

övrig utrikespolitik.”9 

 

2003 antogs även ”politik för global utveckling”, där regeringen i sin proposition till 

riksdagen skrev att: 

 
Ökad uppmärksamhet bör ägnas åt att beakta alla människors lika värde och rättigheter 
oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, ursprung, sexuell läggning eller 
eventuellt funktionshinder10 

 
samt att: 
 

Ytterligare ansträngningar bör göras för att utveckla centrala politiska principer och 
procedurer som ansvarsutkrävande, deltagande, öppenhet och insyn samt maktfördelning. 

                                                
6 Regeringens skrivelse 1984/85:106 
7 Regeringens skrivelse 1997/98:89, s.2 
8 Regeringens skrivelse 2003/04:20 
9 Regerings skrivelse 2003/04:20, s. 4 
10 Proposition 2002/03:122, s. 23 
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Former och mekanismer för fredlig hantering av sociala och politiska samhälleliga 
konflikter bör stödjas och vidareutvecklas.11  

 
2007 kom regeringen med ytterligare en skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk 

utrikespolitik. Man skrev att ”Sverige ska vara en tydlig röst i världen för de mänskliga 

rättigheterna”.12 Enligt en sammanställning av svenska utrikesdeklarationer gjord av 

Utrikespolitiska Institutet fanns det en gemensam värdegrund i svensk utrikespolitik under 

åren 2000-2010 med fokus på demokrati, folkrättens principer och mänskliga rättigheter. 

Brott mot mänskliga rättigheter i länder som Burma, Kuba och Zimbabwe lyftes kontinuerligt 

av både socialdemokratiska och borgliga utrikesministrar.13  

 
2.2 Sverige som vapenexportör 
 
2.2.1 Varför exporterar Sverige vapen? 
Under Kalla Kriget var Sveriges officiella utrikespolitiska linje ”alliansfrihet i fred syftande 

till neutralitet i krig”.14 För att hålla uppe en trovärdig alliansfrihet krävdes ett starkt försvar, 

som kunde försörjas av inhemsk materielproduktion.15 Dessutom innebar en inhemsk 

produktion att lösningar specifika för den svenska situationen kunde utvecklas och produceras 

för det svenska försvaret16. För att ha råd att både säkerställa fortsatt försörjning och 

upprätthållandet av rätt kompetens och teknik tillät man i viss utsträckning export av 

krigsmateriel till utlandet.17 Efter Kalla Krigets slut och i och med att Sverige gick med i 

Europeiska Unionen skiftade fokus från ett mål om oberoende till ”ömsesidigt beroende som 

bedöms ge goda förutsättningar att säkra materielleveranser till det svenska försvaret vid 

behov”18 Behovet av att exportera för att kunna bevara den kompetens och utvecklings- och 

produktionskapacitet som krävdes för en trovärdig alliansfrihet ansågs dock fortfarande 

gälla.19 

 

Den svenska försvarsindustrin är idag ledande på världsmarknaden inom flera områden20 och 

har ett mycket stort samarbete med utlandet när det gäller försvarsindustrin, med flera 

                                                
11 Proosition. 2002/03:122. s. 24 
12 Regeringens skrivelse 2007/08:109, s. 5 
13 Engström, Hjoem och Schulman, s. 2 
14 Bjereld, Johansson och Molin, s. 22 
15 Andersson 2013, s. 3 
16 SOU 2015:72, s. 229 
17 ibid. sidan 229 
18 Regeringens skrivelse 1998/99:128, s.4 
19 Regeringens skrivelse 2001/02:114, s.4 
20 Andersson 2009, s. 36 



 7 

multilaterala och bilaterala samarbeten inom försvarsforskning och industri. De bilaterala 

samarbetena med USA och Storbritannien är de allra viktigaste.21 Etablerade kontakter med 

utlandet leder till ekonomiska resurser och större marknader för svenska företag.22 

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, ligger under Försvarsdepartementet och arbetar med 

forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Deras huvudkunder är 

Försvarsmakten och Försvarets Materielverk men även civila myndigheter och näringslivet, 

både i Sverige och utomlands.23  

 

2010 exporterade Sverige försvarsmateriel för 13,7 miljarder kronor24 och 2011 för 13,9 

miljarder kronor.25 Vilka de största mottagarländerna är beror mycket på vilka större affärer 

som gjorts under året, något som märks i statistiken över hur stor del av exporten som gått till 

EU-länder, etablerade samarbetspartners och övriga länder. 2010 gick till exempel 29 % av 

den svenska vapenexporten till övriga länder, alltså länder som varken är medlemmar i EU 

eller redan etablerade samarbetspartners.26 2011 var den siffran 63 %.27 I den gruppen ingår 

bland annat Saudiarabien.28 2010 var de största exportdestinationerna Nederländerna, 

Storbritannien, Pakistan, USA och Sydafrika.29 2011 var de största exportdestinationerna 

istället Thailand, Saudiarabien, Indien, Pakistan och Storbritannien, mycket på grund av 

försäljning av JAS 39 Gripen till Thailand och luftburen spaningsteknik till Saudiarabien.30 

2011 var Sverige det land som exporterade mest krigsmateriel per capita.31 

 
2.2.2 Lagen om vapenexport 
De lagar och förordningar som hanterar frågan om export av krigsmateriel är främst Lag 

(1992:1300) om krigsmateriel och Förordning (1992:1303) om krigsmateriel. Som stöd för 

att tolka dessa finns även regeringens riktlinjer. Dessutom måste Sverige följa EU:s 

gemensamma ståndpunkt om vapenexport och de internationella åtagande man har tagit på 

sig. Det är enligt svensk lag inte tillåtet att tillverka eller exportera krigsmateriel utan tillstånd. 

                                                
21 Andersson 2013, s. 4 
22 Andersson 2009, s. 36 
23 Totalförsvarets Forskningsinstitut. Om FOI.  
24 ISP pressmeddelande 2011- 03-09  
25 ISP pressmeddelande 2012-02-22  
26 ISP pressmeddelande 2011-03-09 
27 ibid. 
28 ibid. 
29 ibid. 
30 ibid. 
31 Svenska Freds beräkningar, baserade på Sipris siffror  
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Tillstånd att exportera krigsmateriel får endast lämnas ut om det finns säkerhets- eller 

försvarspolitiska skäl och om exporten inte strider mot Sveriges utrikespolitik.32 Inspektionen 

för strategiska produkter (ISP) är den myndighet som ansvarar för kontroll av export av 

svenskt krigsmateriel och det är ISP som lämnar tillstånd för export.33 Till sin hjälp har ISP 

Exportkontrollrådet, som bistår ISP i enskilda ärenden. Varje exportärende redovisas för 

Exportkontrollrådet men det är endast de ärenden där ISP behöver råd som tas upp till 

diskussion i rådet.34 I regeringens skrivelse som strategisk exportkontroll från 2011 skriver 

man att ”exportkontrollen är ett centralt instrument som möjliggör för enskilda stater att 

uppfylla sina internationella åtaganden på icke-spridningsområdet”.35 
 

Enligt regeringens riktlinjer bör tillstånd inte ges för export av krigsmateriel till en stat som 

befinner sig i väpnad konflikt med en annan stat, är inblandad i en internationell konflikt eller 

har inre väpnade oroligheter, eller om det förekommer omfattande och grova kränkningar av 

mänskliga rättigheter i landet.36 Trots det exporterar Sverige krigsmateriel till länder som är 

inblandade i väpnade konflikter och länder som bryter mot mänskliga rättigheter. I 

Utrikesdepartementets senaste rapport om mänskliga rättigheter i Saudiarabien från 2011 

skriver man att ”situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig”37 och i den senaste 

rapporten om mänskliga rättigheter i Pakistan skriver man att ”allvarliga kränkningar av 

mänskliga rättigheter i Pakistan utgörs bland annat av utomrättsliga avrättningar, ofrivilliga 

försvinnanden, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden, tvångsarbete, våld mot kvinnor och 

barn samt diskriminering av minoriteter.”38 En av Sveriges etablerade samarbetspartners när 

det gäller krigsmateriel är USA39, som under större delen av 00-talet hade trupper i både Irak 

och Afghanistan. Kritik mot svensk export av krigsmateriel förs fram av organisationer såsom 

Svenska Freds- och Skiljedomslinjen och Amnesty International.  

 

2.2.3. Boforsaffären 
Saudiaffären är inte första gången konflikten mellan Sverige som vapenexport och Sverige 

som humanitär stormakt uppmärksammats. P3 dokumentär sände 2006 ett program om den 

                                                
321 §, Lag (1992:1300) om krigsmateriel  
33 Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter 
34 Inspektionen för Strategiska Produkter. Exportkontrollrådet.  
35 Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2011 
36 Proposition 1991/92:174 
37 Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Saudiarabien, s. 1 
38 Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Pakistan, s. 1 
39 ISP pressmeddelande 2015-02-24 Den svenska exporten av försvarsmateriel minskade 2014 
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såkallade Boforsaffären40 som avslöjades på 80-talet när det uppdagades att den svenska 

vapentillverkaren Bofors hade sålt vapen till Dubai och Bahrain, länder som var olagliga att 

exportera till på den här tiden, via ett singaporianskt företag. Den svenska regeringen nekade 

till att svenska vapen fanns i länderna, men efter att en anställd på Bofors gav hemliga 

dokument om affärerna till Svenska Freds- och Skiljedomslinjen polisanmäldes Bofors för 

brott mot vapensmugglingslagen. För att det skulle räknas som vapensmuggling krävdes det 

att man hade vilselett ansvarig myndighet. Hade regeringen därför vetat om affären hade det 

inte längre handlat om vapensmuggling. Det spekulerades om att regeringen ska ha vetat om 

försäljningen men i slutändan blev den fällande domen dagsböter för Bofors. Parallellt med 

utredningen om smuggling av vapen till Dubai och Bahrain avslöjades att mutor hade delats 

ut från Bofors till mellanhänder i Indien för att få igenom en försäljning av krut. Även här 

spekulerades det i hur mycket både den svenska och indiska regeringen visste, men några 

konkreta svar kom aldrig i frågan. Flera nyckelpersoner, bland dem Olof Palme, dog under 

perioden och många frågor står utan svar än idag. Boforsaffären ledde till några år med 

restriktiv vapenexport, säger Henrik Westander från Svenska Freds till P3 dokumentär, men 

de länder som då var olagliga att sälja till har nu öppnats upp, eftersom Sverige har gått med i 

EU och anpassat reglerna därefter.41 

 

2.3 Bakgrund Saudiaffären  
Den 6 mars 2012 sänder Sveriges Radios Ekot sitt första inslag om turerna kring den affär 

som kommer att kallas Saudiaffären. Ett avslöjande om en planerad missilfabrik och 

skapandet av ett olagligt bulvanföretag. Avslöjandet går tillbaka till den 15 november 2005 

när den dåvarande socialdemokratiska regeringen ingår ett ramavtal om militärt samarbete 

med Saudiarabien. Avtalet syftar till att ”identifiera och utvidga huvudområdena för det 

militära samarbetet mellan parterna”, vilket innefattar bland annat militära system och 

försvarsmateriel.42 Tecknandet av ramavtalet med Saudiarabien är inget hemligt utan blir 

offentliga handlingar. Avtalet kritiseras av bland annat folkpartiets Birgitta Ohlsson och Allan 

Widman för att strida mot svensk krigsmateriallagstiftning och principerna för svensk 

utrikespolitik och en KU-anmälan görs mot försvarsminister Leni Björklund.43 

Konstitutionsutskottet kommer i sin granskning fram till att ingåendet av avtalet inte utgjorde 

                                                
40 P3 dokumentär om Boforsaffären.  
41 Ibid. 
42 SÖ 2005:59, s. 2 
43 Ohlsson och Widman 2005  
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tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om krigsmateriel och att ärendet inte föranleder 

ytterligare uttalande från utskottet.44 

  

Under 2007 och 2008 görs åtskilliga besök i både Saudiarabien och Sverige av representanter 

för de båda länderna. Den saudiska delegationen gör i samarbete med FOI förarbeten och 

studier på hur en eventuell fabrik för tillverkning av explosivämnen och raketbränsle skulle 

kunna se ut. Under början av 2008 blir relationen med Saudiarabien ostadig när den svenska 

regeringen tvivlar på projektet och vill skjuta upp planerna på byggandet av en fabrik. 45 

Enligt Dick Sträng, vid tiden anställd på FOI, bildar man ett företag, Swedish Security 

Technology & Innovation AB (SSTI) för att komma undan dilemmat med att Saudierna anser 

sig vara lovade ett samarbete med just FOI och ingen annan samtidigt som regeringen inte är 

villig att låta FOI sköta uppdraget. Att ha FOI som ansvarig för byggandet av en vapenfabrik 

kräver regeringens godkännande och SSTI skapas därför som en kompromiss.46 SSTI är enligt 

en skrivelse som Sveriges Radio publicerar tillsammans med andra hemliga dokument ”ett 

fristående, privatägt svenskt företag, men det har genom flera personer en koppling till 

FOI”.47 2010 har det gått 5 år sedan ramavtalet med Saudiarabien slöts och enligt 

överenskommelser är det möjligt för länderna att antingen avsluta avtalet eller låta det 

automatiskt förlängas. Den svenska regeringen väljer att låta avtalet fortsätta. I maj 2010 

läggs arbetet med SSTI som projektledare för vapenfabriken ner när Dick Sträng, som 

kommit att ansvara för arbetet med SSTI, väljer att säga upp sig från FOI. När affären blir 

offentlig i mars 2012 håller förhandlingarna om fabriken fortfarande på.48  

 

3. Frågeställning 
 
Den här studien svarar på frågeställningen: Om och hur påverkade avslöjandet av 

Saudiaffären svensk vapenexport? 

 

4. Rollteori och rollkonflikt 
För att undersöka hur svensk vapenexport påverkades av Saudiavslöjandet använder jag mig 

av rollteori. Rollteori utvecklades ursprungligen inom sociologin och psykologin och började 
                                                
44 Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU20, Granskningsbetänkande 
45 Sveriges Radio Ekot. 6 mars 2012. Tidslinje Projekt Simoom- vapenfabrik i Saudiarabien  
46 Bodin och Öhman 2014, s. 42 
47 Anläggning för produktion av motorer till antitankvapen (AT-vapen), skrivelse publicerad på Sveriges Radio 
Ekots hemsida 
48 Sveriges Radio Ekot. 6 mars 2012. Tidslinje Projekt Simoom- vapenfabrik i Saudiarabien  
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användas för att studera staters agerande i den internationella politiken i början av 1970-

talet.49 Kalevi Holsti studerade staters självupplevda roller och undersökte hur de hängde ihop 

med deras utrikespolitiska agerande.50 Inom rollteori idag talar man om rollförväntningar, 

rollagerande och rolluppfattningar (egen översättning från de engelska begreppen role 

expectation, role performance och role conception).51 Rollförväntningar går att hitta i de 

förväntningar som utomstående aktörer har på en aktörs agerande medan rollagerande är de 

handlingar en aktör utför. Rolluppfattningar, eller role conception som begreppet heter på 

engelska, är en aktörs normativa förväntningar på sina egna handlingar.52 I en rolluppfattning 

ingår de rollförväntningar en aktör upplever att andra aktörer har på denna.53 Holsti skriver: 
 

A national role conception includes the policymakers’ own definitions of the general 
kinds of decisions, commitments, rules, and actions suitable to their state, and of the 
functions, if any, their state should perfom on a continuing basis in the international 
system or in subordniate regional systems. It is their ”image” of the appropriate 
orientations or functions of their state toward, or in, the external environment.54 
 

 
Rollteori har som syfte att förstå och förklara den interaktion som sker mellan aktör och 

struktur.55 Aktörer är en del av de institutioner som sätter upp ramar och förväntningar på 

vilket agerande som är möjligt, samtidigt som aktörer genom interaktion med varandra är en 

del av att skapa och förändra de roller som finns.56 Aktörer påverkas av de sociala och 

kulturella strukturer som omger dem och det är inom dessa strukturer de navigerar. Strukturer 

innebär därför både möjligheter och restriktioner.57 Wehner och Thies skriver hur:  

 
Role theory, from a symbolic interactionist standpoint, depicts existing patterns or 
structures as emerging from the mutual interaction between agents. Individuals are the 
subjects of study and thus are the core of the traditions; they are the actors exerting 
situated agency and making the NRCs in light of both their existing beliefs and 
traditions.58  

 

Alla aktörer besitter en uppsättning roller, ett role-set. En viss stabilitet i en aktörs role-set är 

naturligt då rolluppfattningar om de kunde skifta vid minst lilla förändring inte skulle fungera 

                                                
49 Aggestam 2000, s. 94 
50 Holsti 1970 
51 Harnisch 2011, s. 8.  
52 Aggestam 2000, s. 94-95 
53 Duggan och Naarajärvi 2015, s. 945 
54 Holsti 1970, s. 245f. 
55 Thies och Breuning 2012, s. 1 
56 Aggestam 2006, s. 25 
57 Breuning 2011, s. 16 
58 Wehner och Thies 2014, s. 7 
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som användbara ramar för accepterat och möjligt beteende. Rollkonflikt uppstår när två eller 

fler förväntningar på en aktörs agerande är oförenliga med varandra.59 Sökandet efter 

kontinuerlighet och stabilitet är enligt Aggestam (2006) något naturligt hos beslutsfattare60 

och en rollkonflikt som blir så pass tydlig att den inte går att undvika skapar därför ett behov 

hos aktören av någon form av förändring eller anpassning av sitt beteende.61 Rollkonflikter 

kan alltså både driva på förändring av roller men också förändringar i policy för att hantera de 

roller som finns.62 Den svenska rollkonflikten mellan utrikespolitiska och säkerhetspolitiska 

mål blir tydlig genom vapenexport, framförallt till länder som uppenbarligen inte är 

demokratier och väldigt tydligt bryter mot mänskliga rättigheter. Det handlar om svenska 

beslutfattares bild av Sverige som humanitär stormakt som ska värna för fred, demokrati och 

mänskliga rättigheter å ena sidan och deras bild av Sveriges behov av att exportera 

krigsmateriel å andra sidan.  

 

Aggestam skriver hur det krävs mer för att en roll som är central, konsekvent och inte 

ifrågasatt ska förändras än en roll som inte är det.63  En rolls centralitet hänger ihop med hur 

väl förankrad och allmänt accepterad den är hos beslutsfattare. Hur konsekvent en roll är, dels 

när det kommer till de normer den för med sig men också det agerande rollen leder till, 

påverkar också stabiliteten. En roll som inte är konsekvent kan antingen leda till att 

information manipuleras för att rollen ska verka mer sammanhängande, eller att den politik 

som förs blir allt mer motsägelsefull. Desto mer ifrågasatt och omdiskuterad en roll är, desto 

mindre stabil är den. I vilken utsträckning en rollkonflikt blir ett problem för aktörer och leder 

fram till ett behov av förändring har också med skicklighet hos beslutsfattaren att göra. Exakt 

hur en aktör bör agera för att leva upp till en roll är inte alltid självklart utan lämnar visst 

utrymme för tolkning, vilket kan användas av aktörer för att hantera konflikter mellan roller.64 

Enligt Aggestam behöver rollkonceptet, för att vara ett funktionsdugligt analysverktyg, ta i 

beaktning att roller kan förändras, om än inte helt slumpmässigt, men också att aktörer är en 

aktiv del av den förändringen.65 Rollkonflikter uppstår inom en viss inrikespolitisk kontext 

där aktörer med egna identiteter, intressen och beteendemönster är med och påverkar 

                                                
59 Aggestam 2006, s. 21ff. 
60 Aggestam 2006, s. 22 
61 Biddle 1986, s. 82 
62 Aggestam 2006, s. 22f 
63 ibid., s. 23ff 
64 ibid., s. 24f. 
65 ibid., s. 22 
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formandet av roller.66 Det finns inte nödvändigtvis en konsensus om rolluppfattningar hos ett 

lands beslutsfattare. Kaarbo och Cantir skriver hur processer för rollkonflikter har studerats 

relativt lite och poängterar vikten av att undersöka debatter och motsättningar i staters 

inrikespolitik för att förstå dessa processer. De hävdar att förståelse för rollkonflikter kräver 

frågor om vilka inrikes aktörer som representerade vilka roller och vilken eventuell konflikt 

som fanns mellan dessa roller, samt hur aktörer använde sig av roller i förhållande till 

förändringar i politiken.67 Frågan om svensk export av krigsmateriel är ett exempel på en 

debatt där politikers uppfattning om vad som är både rimligt och önskvärt tydligt skiljer sig åt 

mellan de olika riksdagspartierna. Wehner och Thies visar på hur studiet av traditioner och 

dilemman är ett sätt att undersöka de röster som tävlar inom ett land om att bestämma hur 

man bör agera internationellt. Att studera dessa kan öka förståelsen för rolluppfattningar på 

nationsnivå och för hur de processer som leder fram till roller ständigt ifrågasätts.68 Dilemmat 

med motsättningen mellan svensk utrikespolitik och svensk vapenexport kan därför användas 

för att studera hur aktörer förhåller sig till och använder sig av roller i en nationell kontext.  

 
5. Design och metod 
 

För att besvara frågeställningen kommer jag använda mig av processpårning. En vanlig 

beskrivning av processpårning är att den går ut på att spåra ett händelseförlopp för att ta reda 

på vilka kausala mekanismer som länkar samman en oberoende variabel och en beroende 

variabels utfall.69 Metoden används på tre olika sätt: för att pröva hypoteser, för att utveckla 

hypoteser eller för att förklara hur viktig en viss orsakskedja är för utfallet i ett 

händelseförlopp.70 I teoriprövande processpårning undersöks till exempel observerbara 

indikatorer på kausala mekanismer för att testa om dessa kan förklara ett visst utfall.71 Den 

typ av processpårning jag använder mig av är den som Beach och Pedersen kallar för 

”explaining outcome process tracing”72, vilket ger en detaljerad genomgång av 

händelseförloppet efter Saudiavslöjandet för att se vilka effekter det gav på debatten om den 

svenska vapenexporten ur ett rollteoretiskt perspektiv. Den här typen av processpårning är 

fallspecificerad, alltså fokuserar den på att förklara det enskilda fallet. Syftet här, snarare än 

                                                
66 Kaarbo och Cantir 2013, s. 468 
67 Kaarbo och Cantir 2013, s. 468 
68 Wehner och Thies 2014, s. 7 
69 George och Bennet 2005, s. 206 
70 Beach och Pedersen 2013, s. 3 
71 Bennet och Checkel 2012, sidan 7  
72 Beach och Pedersen 2013, s. 11 
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att bevisa att en specifik teori kan förklara en händelse, är att använda sig av de teoretiska 

instrument som kan erbjuda den bästa förståelsen för det som har skett.73  

 

Fördelen med att använda processpårning vid en fallstudie med den här typen av 

frågeställning är att det ger en större möjlighet att svara på frågan hur Saudiaffären påverkade 

debatten, genom att studera händelseförloppet i detalj. Fallstudiens styrka är det utrymme som 

finns att studera just tidsordning och mekanismer, medan den kvantitativa studiens styrka 

istället ligger i möjligheten att generalisera och isolera variabler. Eftersom tidsordningen i det 

här fallet blir relativt tydlig bör det inte vara något problem att bestämma att avslöjandet av 

affären kom före den debatt som följde. Självklart kan det finnas andra faktorer som 

påverkade debatten om svensk vapenexport under tiden för studien. Att använda sig av en 

metod där varje steg i processen studeras mer ingående bör dock ge större möjlighet att 

upptäcka dessa. Hade studien till exempel jämfört debatten om vapenexport innan och efter 

Saudiavslöjandet hade frågan om hur avslöjandet påverkade debatten blivit svår att svara på 

och eventuella utomstående faktorer hade gömts i de outforskade mekanismerna. 

 

Fallet med Saudiaffären är dels intressant i sig för att försöka förstå hur svenska politiker 

agerade efter det att Saudiaffären blev känd och för att förstå vilka eventuella effekter det fick 

på debatten om svensk vapenexport. Det är också ett intressant fall av en rollkonflikt. Den 

utrikespolitiska konflikten mellan exporten av svenska vapen och Sverige som humanitär 

stormakt har uttalade mål som står tvärt emot varandra. Den är också ett tydligt exempel på en 

konflikt i tolkningen av roller politiker och partier emellan, vilket utgör ett intressant exempel 

på hur aktörer själva är med och tolkar och skapar rolluppfattningar. Man bör i alla studier där 

endast ett fall studeras vara mycket försiktig med att hävda att resultaten går att generalisera 

till en större grupp. Eftersom den typ av processpårning som används är fallspecificerad blir 

den förklaring som arbetas fram unik för det enskilda fallet74 och kan inte användas rakt av 

som förklaring på andra fall. Snarare än att syfta till att generalisera bör det här ses som ett 

exempel som ändå kan säga oss något om hur rollteori kan användas för att förstå hur 

rolluppfattningar både påverkar beslutfattares agerande och uttalanden men också hur roller 

används för att gynna den egna agendan.  

 

                                                
73 Beach och Pedersen 2013, s.13 
74 ibid.  
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Tiden för processpårningen är avgränsad till tiden mellan det att Sveriges Radios Ekot sände 

sin första sändning om Saudiaffären i mars 2012 fram till dess att regeringen meddelade att 

avtalet med Saudiarabien hade sagts upp i mars 2015, samt den direkt efterföljande tiden när 

beslutet att avsluta avtalet diskuterades och försvarades offentligt. Dessa två tillfällen utgör 

naturliga start- och slutpunkter för den tidsperiod jag är intresserad av att undersöka. Tiden 

för processpårningen är uppdelad i tre perioder. Den första är den direkta tiden efter det att 

avslöjandet gjordes, med mediestorm och intensiv debatt. Den andra perioden är en längre 

period mellan sommaren 2012 och vintern 2015 när debatten om svensk vapenexport var 

relativt oförändrad. Den tredje och sista perioden är vintern våren 2015 när det var tid att 

antingen förlänga eller avbryta avtalet med Saudiarabien och debatten blommade upp igen.  

 

6. Material och avgränsning  
 

Det material som används för att göra processpårningen är avgränsat till de uttalanden som 

gjordes om svensk vapenexport, med fokus på frågan om export till icke-demokratier och 

länder som bryter mot mänskliga rättigheter, av berörda politiker under tiden mars 2012 till 

februari 2015. Främst uttalanden i riksdagsdebatter men också i media genom intervjuer och 

presskonferenser. I vissa fall också andra format så som personliga bloggar eller debattinlägg. 

För att få en sammantagen bild av det som skedde och hur rolluppfattningar kom till uttryck 

krävs insamling från olika typer av källor. Målet är att lyfta in allt relevant material där det 

går att finna uttryck på rolluppfattningar i relation till vapenexport. Framförallt är det i 

riksdagens årliga utrikespolitiska debatt och debatt om strategisk exportkontroll som frågan 

om vapenexport berörs på ett sådant sätt att det går att utläsa rolluppfattningar, eftersom det i 

många fall krävs ett visst utrymme för att rolluppfattningar ska kunna synas.  

 

Politikers uttalanden är relativt bra indikatorer på rolluppfattningar, särskilt som roller skapas 

genom aktörers interagerande med varandra. Att studera debatten är därför egentligen bästa 

sättet att upptäcka roller. Trots det leder det till vissa validitetsproblem, eftersom det i 

slutändan är forskarens roll att tolka uttalandena. Den rimligaste metoden för att hantera det 

problemet är att tydligt visa på vem som sa vad och vilket tolkning som har gjorts av det som 

sades. Därför innehåller uppsatsen många citat. Eftersom vissa roller är lättare att motivera 

offentligt eller ”ser bättre ut” än andra är det rimligt att politiker väljer att lyfta fram dessa 

mer än andra. Att studera aktörers handlingar kan därför hjälpa då de är konkreta uttryck på 
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vad aktörer uppfattar att de kan och bör göra. Dock är det väldigt godtyckligt att dra säkra 

slutsatser om rolluppfattningar endast baserat på agerande utan en aktörs uttalade motivering 

av agerandet. Detta skapar validitetsproblem.75 Som tur är debatterades och kommenterades 

frågan om Saudiaffären flitigt både i riksdagen och i media under tiden för vår 

processpårning. Även de handlingar som berörda politiker utförde under tiden följdes upp av 

uttalanden och förklaringar.  

 

Cantir och Kaarbo skriver hur forskare inom rollteori har en tendens att tillskriva alla politiker 

inom ett land samma ståndpunnkt när det kommer till roller och rolluppfattningar.76 

Undersökningar med fokus på roller lägger samman de uttalanden som gjorts av individuella 

politiker och tolkar dessa som en stor, gemensam rolluppfattning. Att göra detta leder till en 

bild av en konsensus bland politiker som inte nödvändigtvis stämmer. Det finns därför en 

poäng i att studera de rolluppfattningar som finns hos svenska politiker och hur dessa skiljer 

sig åt från varandra. I den här studien sker avgränsningen vid partitillhörighet. Att göra en än 

mer detaljerad analys av vilka rolluppfattningar individuella politiker ger uttryck för skulle 

också vara intressant då dessa med all säkerhet kan skilja sig åt även mellan politiker inom 

samma parti. Dock finns det i den här undersökningen helt enkelt inte plats för en så pass 

detaljerad studie om den övergripande frågan om hur Saudiaffären påverkade debatten om 

vapenexporten i Sverige på det stora hela också ska kunna besvaras. Därför får politiker här 

antas representera sina partier, även om individuella skillnader går att urskilja i vissa fall. Det 

är bara riksdagspartier som har tagits med i studien, då fokus ligger på de partier som har 

formell, representativ makt på den politiska nivå frågan om vapenexport ligger. Alla 

riksdagspartierna är representerade i undersökningen men hur stor del de tar upp beror på hur 

aktiva dessa varit i debatten. Sverigedemokraterna och Centerpartiet uttalade sig till exempel 

märkbart mindre både i debatter i riksdagen och i media om Saudiaffären och vapenexporten i 

stort och har därför en mindre del i uppsatsen än övriga partier. Att inte säga något alls 

innebär också ett visst ställningstagande, men att tolka dessa som uttryck för rolluppfattningar 

blir betydligt mer godtyckligt.  

 

Att det är roller studien fokuserar på har underlättat insamlandet av material. Självklart kan 

det finnas rolluppfattningar hos politiker som påverkar agerande utan att de har uttalat dessa 

offentligt, men med tanke på att politiker ändå alltid behöver förklara och rättfärdiga sina 

                                                
75 Se till exempel sidan 252 i Teorell och Svensson  
76 Cantir och Kaarbo 2012, s. 8ff.  
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handlingar och uttalanden är det intressant i sig att undersöka det de faktiskt säger. Att också 

intervjua de politiker som var inblandade hade möjligtvis nyanserat bilden av det som skedde, 

men det betyder inte att det inte finns ett värde i att studera de rolluppfattningar som går att 

observera i det politiker säger och gör. 

 

7. Analys av Saudiaffären  
 

7.1 6 mars 2012 - Sommaren 2012: Avslöjandet  
När Sveriges Radios Ekot tisdagen den sjätte mars 2012 publicerar flera dokument om 

planerna för den saudiska vapenfabriken och bildandet av SSTI skapar det stora rubriker i 

svensk media. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt säger att det är ”fullständigt 

häpnadsväckande att vi har en regering som hjälper en diktatur att utveckla vapensystem och 

bygga en vapenfabrik bakom ryggen på Sveriges riksdag”.77 Folkpartiets partiledare Jan 

Björklund kritiserar i en intervju med Svenska Dagbladet det faktum att ramavtalet slöts med 

Saudiarabien från första början, och påstår sig inte ha haft kännedom om SSTI.78 Han säger 

till Aftonbladet att ”Saudiarabien är en brutal diktatur. Vi argumenterade emot att avtalet 

skulle förlängas men Moderaterna och Centerpartiet ville fortsätta”79. Gustav Fridolin, 

språkrör för Miljöpartiet, anmäler försvarsminister Sten Tolgfors till Konstitutionsutskottet 

och säger att: 

 
Sverige ska stå sida vid sida med de modiga människor som kräver demokrati och 
mänskliga rättigheter, rätten att styra sina liv och sina länder. Vi ska inte beväpna 
förtryckarna, det är dåligt för den demokratiska utvecklingen i värden och i den här 
regionen och det är dåligt för de långsiktiga svenska intressena.80  

 
Utrikesminister Carl Bildt hänvisar i en första intervju med Ekot till det ramavtal som ingicks 

med Saudiarabien 2005 av den tidigare regeringen och säger att han inte har några åsikter om 

FOI:s agerande eftersom myndigheten inte ligger under honom: 

 
Bildt: Det fanns utrikespolitiska skäl att inte avbryta detta samarbete, sen vad det har lett 
till för konkreta projekt, det får du fråga andra om faktiskt. 
 

                                                
77 Bodin, Bo-Göran och Öhman, Daniel. FOI:s planer på vapenfabrik har väckt reaktioner. Sveriges Radios 
Ekot 
78 Svenska Dagbladet. Björklund kritisk till avtal med Saudiarabien. 
79 Holmqvist, Anette. Röstlund, Lisa och Karlsson, Pär. Alliansen splittrad om Saudiaffären. Aftonbladet. 
80 Åkerlund, Caroline. Tolgfors KU-anmäls efter Ekots vapenavslöjande. Sveriges Radio Ekot.  
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Ekots reporter: Men ni i regeringen har ju gett FOI klartecken att fortsätta med arbetet 
kring den här vapenfabriken, så ni har inget problem med det med andra ord? 
 
Bildt: Klarttecknet låg i avtalet 2005. Det är klart vi kunde bryta det avtalet men det tror 
jag hade varit olämpligt, där är en sån där princip som har diskuterats i olika sammanhang 
under rätt lång tid att har Sverige väl ingått ett avtal så handlar det om trovärdigheten hos 
Sverige som avtalspart och då ska man inte bryta det.81  
 

 
Både statsminister Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten Tolgfors hänvisar till sekretess 

när de får frågor om FOI och planerna på en vapenfabrik. Vidare hänvisar de till det ramavtal 

som slöts 2005.82 Sten Tolgfors säger att det hade varit negativt för Sverige att avsluta avtalet 

2010, eftersom det hade uppfattats som ett väldigt starkt avståndstagande från Saudiarabien 

som land, vilket hade kunna stänga dörrar till andra samtal med landet.83 

 

De kommande dagarna släpper Ekot mer information kring den planerade vapenfabriken och 

SSTI. Den 7 mars berättar man att ISP:s ledning har varit med i förhandlingarna om 

vapenfabriken med Saudiarabien, trots att ISP:s uppgift är att oberoende döma om 

exportaffärer ska ges tillstånd eller inte. Försvarsminister Tolgfors väljer att inte kommentera 

uppgifterna.84 Samma dag publicerar Svenska Dagbladet en debattartikel skriven av Sten 

Tolgfors och handelsminister Ewa Björling där man skriver att regeringen inte har fattat något 

beslut om mandat för FOI utöver det som ingår i ramavtalet från 2005. Man tydliggör att det 

inte finns någon svensk vapenfabrik eller missilfabrik i Saudiarabien, och att det inte heller 

pågår någon byggnation av en sådan fabrik eller finns någon önskan från regeringspartierna 

om någon sådan. De skriver även att: 
 
Svensk försvarsmaterielexport är en del av vår säkerhets- och försvarspolitik. Den 
möjliggör att vi kan bibehålla den förmåga i landet som är nödvändig för svenska 
försvaret. Det är också en viktig del av svenskt näringsliv och sysselsätter tiotusentals 
människor. Samtidigt är det viktigt att poängtera att försvarsmaterielexporten är noga 
reglerad.85 
 

8 mars släpper Ekot ett dokument som visar att representanter från alla riksdagspartier, via 

Exportkontrollrådet, har vetat om planerna på fabriken och FOI:s inblandning sedan 5 maj 

                                                
81 Sveriges Radio Ekot. Politiska reaktioner på avslöjandet.  
82 Dagens Nyheter. Locket på om saudiska vapenfabriken.  
83 Ibid. 
84 Bodin, Bo-Göran och Öhman, Daniel. Tillsynsmyndighet deltog i möten om vapenfabrik. Sveriges Radios 
Ekot. 
85 Björling, Ewa och Tolgfors, Sten. ”Några klargörande är på sin plats”. Svenska Dagbladet  
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2010.86 Eftersom Exportkontrollrådets möten är hemligstämplade enligt sekretess är det 

mycket som rådets medlemmar inte kan delge. Folkpartiets riksdagsledamot i 

Exportkontrollrådet Lennart Rohdin menar att diskussionen som har startats av avslöjandet 

visar på problemen med sekretessreglerna, medan Socialdemokraternas medlem i rådet, Lars 

Johansson, tolkar det annorlunda. Han menar att det är han som får avgöra vilken information 

han bör föra vidare och till vem. Han vill dock inte berätta hur han själv har gjort i fallet med 

Saudiarabien.87 

 

På Vänsterpartiets begäran hålls det en debatt om Saudiaffären i riksdagen 11 april 2012. 

Utöver att lyfta frågan om hur och i vilken grad regeringen varit inblandad i affären ställer 

Jonas Sjöstedt även frågan om det är rimligt att Sverige exporterar vapen till diktaturer:  

 
Det handlar trots allt om krigsmateriel som är avsett för att döda. Hur stämmer denna 
politik för att exportera vapen till diktaturer överens med att stå upp för demokrati och 
mänskliga rättigheter i världen? Inte särskilt väl! Här har regeringen ett 
trovärdighetsproblem. 

 
Han påstår också att anledningen till att affärerna med Saudiarabien hållits hemliga har att 

göra med att regeringen vet att de inte kan försvara handlingarna: 

 
Hemlighetsmakeriet och smusslandet grundar sig i att regeringen liksom merparten av det 
svenska folket inser att den här typen av affärer egentligen inte är försvarbara  

 
Dåvarande utrikesminister Carl Bildt representerar Moderaterna i debatten och lyfter istället 

anledningar till handel med försvarsprodukter:  

 
Vi tillhör den skara länder som exporterar mer än vad vi importerar. Det är en 
återspegling av vår säkerhetspolitiska linje och vår ställning som en mycket framstående 
industrination 

 
Han tar även upp vikten av att hålla de avtal som Sverige har ingått: 
 
 

För Sveriges trovärdighet som internationell samarbetspartner är det viktigt att vi 
respekterar avtal som har ingåtts. Regeringar kommer och går, men Sveriges förpliktelser 
består. Att bryta eller utan förändrade omständigheter säga upp ett ingånget avtal är 
utrikespolitiskt kostsamt och skadligt. 

 
Men också att en översikt av regelverket är befogad: 

                                                
86 Bodin, Bo-Göran. Brodin, Karl och Öhman, Daniel. Alla riksdagspartiet visste om plan på vapenfabrik. 
Sveriges Radios Ekot 
87 Forssblad, Mari och Öhman, Daniel. Ändra sekretessreglerna i Exportkontrollrådet. Sveriges Radios Ekot.  
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Däremot är diskussionen om vårt regelverk för export av krigsmaterial viktig. Den är 
högst legitim och därtill mycket viktig. De avvägningar som vi står inför är – låt oss inte 
dölja detta - långt ifrån enkla. Att regelverket måste anpassas och utvecklas är uppenbart.  

 
Från socialdemokraternas håll går man inte så långt som att säga att vi ska sluta exportera 

vapen till icke-demokratier helt och hållet men för fram att det bör bli svårare. Urban Ahlin: 

 
Hur ska vi ha det med vår vapenexport i framtiden? Där har vi socialdemokrater under en 
längre tid i Sveriges riksdag väckt motion efter motion där vi har sagt att vi vill göra det 
svårare att sälja svenska vapen till icke-demokratier i världen. 

 
Man understryker dock vikten av exporten för svenskt försvar: 
 

Det är bra för oss att kunna samarbeta med andra länders försvarsindustrier för att den 
vägen få tillgodogöra oss bra material och bra tekniskt kunnande. Det är bra för svenskt 
oberoende och svensk handlingsfrihet. Därför krävs det också en vapenexport. Låt oss 
inte blunda för det. Men den vapenexporten ska enbart grundas på försvarspolitiska och 
säkerhetspolitiska skäl… Den ska inte handla om någon sorts kommersiella skäl, att sälja 
pengar  
 

 
Uppfattningen om vad som är rätt enligt det svenska folket skiljer sig också åt mellan de olika 

partierna. Carl Bildt: 

 
För det första är det tydligt att det finns ett brett stöd för en svensk politik som handlar 
om att också exportera försvarsmateriel. Vänsterpartiet har en avvikande uppfattning och 
är i en distinkt minoritet. 
 

Medan Carl Bildt väljer att tala om stöd för export av försvarsmateriel överhuvudtaget väljer 

Åsa Romson att fokusera på exporten till just Saudiarabien och andra icke-demokratier 

specifikt: 

 
Det kan finnas de som mycket väl ser att detta är en skandal. Framför allt känner sig 
människor i Sverige i grunden lurade. De känner sig lurade på den utrikespolitik som ska 
främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter men som i stället i handling visar sig 
göda och beväpna diktaturer. 

 
 
Centerpartiets Kerstin Lundgren: 
 
 

När jag hör debatten kan jag inte undgå den bild som Miljöpartiet och Vänstern ger, 
nämligen att man egentligen inte vill ha vapenexport. Men måhända vill man ha ett 
svenskt försvar och då ett svenskt försvar som bara importerar. Det är inte vår hållning. 
Därför vill vi se en fungerande krigsmaterielexport och en kontroll av den exporten. Vi 
vill se en ny utredning och en skärpt lagstiftning. 
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Den 27 mars 2012 hålls en interpellationsdebatt efter att Torbjörn Björlund från 

Vänsterpartiet ställt frågan till Sten Tolgfors om denna tänkt redogöra för bakgrunden till 

planerna på vapenfabriken och om han dessutom kommer verka för att avbryta allt samarbete 

med Saudiarabien gällande en vapenfabrik och vapenexport88. Tolgfors hänvisar till att det 

inte finns någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien och att inga byggnationer av någon sådan 

heller pågår, samt det ramavtal som slöts av den svenska regeringen 2005. Björlund är inte 

nöjd utan anser att försvarsministern skyller ifrån sig och gömmer sig bakom sekretess. Bodil 

Ceballos från Miljöparitet kritiserar också regeringen för att skylla ifrån sig och för att 

prioritera handel före mänskliga rättigheter: 

 
Det är den bild vi hela tiden får serverad av regeringen: Export och handel går i nästan 
varje ärende före mänskliga rättigheter. I det här ärendet är det uppenbart att det är så. 
Något som slår en när man lyssnar på regeringen är alla kringgående rörelser. Man 
försöker hela tiden skylla på någon annan. 

 
Ulrik Nilsson från moderaterna väljer att dela upp det som diskuteras i tre olika kategorier. 

För det första vad som de facto har hänt, som enligt honom bör utredas i ett annat forum än 

riksdagen: 

 
Det är någonting som måste utredas och undersökas, kanske inte genom denna typ av 
diskussioner utan genom mer professionella bedömningar och av såväl den rättsutredning 
som pågår som i konstitutionsutskottet. 

 
Det andra anser han vara lämpligheten i att leverera vapen till vissa länder, och där hänvisar 

han till det önskemål som kom från riskdagen 2011 att regeringen skulle komma tillbaka med 

regler som försvårar leverans till icke-demokratier. Slutligen är den tredje frågan som bör 

diskuteras, enligt Ulrik Nilsson, den om varför Sverige har vapenexport över huvud taget. Där 

går han mer detaljerat in på argument för export, och säger att han vill se en mer nyanserad 

diskussion: 

 
Jag vill med detta egentligen bara peka på behovet av att vi balanserar dessa olika 
frågeställningar mot varandra och att vi balanserar frågeställningar som ligger bakom hela 
resonemanget om vapenexportlagstiftningen mot varandra i stället för att vi nu försöker 
plocka kortsiktiga politiska poäng genom att anklaga varandra. 

 

                                                
88 Interpellation 2011:/12:280 Vapenfabrik i Saudiarabien av Torbjörn Björlund (V) till försvarsminister Sten 
Tolgfors (M) 
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Också Cecilia Widegren från Moderaterna tar upp den utredning som pågår i 

konstitutionsutskottet och den utredning som påbörjats i svenska rättsystemet som rätt forum 

för att granska dessa frågor, snarare än rikdagen: 

 
Jag tycker att alla frågor och all hantering ska ha sin form och att det ska finnas möjlighet 
till detta. Fördelen med granskningen i konstitutionsutskottet är att man där kan lägga alla 
kort på bordet. Jag välkomnar den granskning som nu kommer att ske. Åklagaren har 
inlett en förundersökning. Det är också en av de former som vi har valt, alltså att det 
svenska rättsväsendet ska hantera denna typ av frågor.  

 
Vänsterpartiets Torbjörn Björnlund vill däremot ha svar på frågor från regeringen: 
 

Man försöker flytta fokus från vad den här frågan egentligen gäller. Jag har ställt ett antal 
frågor till ministern om framför allt det ansvarsområde som finns för försvarsministern… 
Vilket politiskt ställningstagande gör försvarsministen när det gäller FOI:s uppdrag? 
Vilket politiskt ställningstagande gör försvarsministern när det gäller MoU:et- vill man 
bryta det? 

 
Medan försvarsminister Sten Tolgfors påpekar att mycket av det som lyfts inte ligger under 

hans ansvarsområde och Cecilia Widegren påpekar att frågan om mänskliga rättigheter ska 

diskuteras vid den årliga skrivelsen om vapenexport.  

 

29 mars kallar Sten Tolgfors till presskonferens, där han meddelar att han avgår från posten 

som försvarsminister.89 Senare samma dag i riksdagens frågestund ställer Gustav Fridolin från 

Miljöpartiet frågan till statsminister Fredrik Reinfeldt om vi bör exportera vapen till 

Saudiarabien. Fredrik Reinfeldt trycker på behovet av export av krigsmateriel för svenskt 

försvar: 

 
Vi tycker att ett land som säger sig vilja hävda sin frihet, i sista hand med vapen i hand, 
också ska tillerkänna andra den rätten. Vi har byggt en svensk vapenindustri på att vi på 
det sättet ska kunna försörja vår egen möjlighet att hävda vår frihet. När beställningarna 
inte blir lika stora behövs för dess överlevnad att man kan handla också med andra inom 
strikta regler och med tydliga lagar till stöd. Det ger jobb och finansierar välfärd i 
Sverige.90 
 

Josefin Brink från Vänsterpartiet ställer då frågan om det är rimligt att svenskt välstånd och 

tillväxt bygger på svensk export av vapen till Saudiarabien. Reinfeldt tar här upp behovet av 

handel med andra länder och påpekar att hälften av svenska ekonomin är kopplad till export. 

Han tar upp det svåra i att bestämma vad som är en demokrati och vad som inte är det: 

 

                                                
89 Tolgfors, Sten. Presskonferens 2012-03-29.  
90 Riksdagens frågestund 29 mars 
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Ska vi helt sluta handla med länder som Kina? Listan kommer att visa sig bli längre än 
vad man först tänker sig. Vad man till slut har åstadkommit är en nedsläckning av en stor 
del av de framväxande framtidsmarknader som finns i vår värld. 

 
Den 18 april tillsätts den moderata riksdagsledamoten Karin Enström som ny 

Försvarsminister.91 23 maj 2012 hålls den årliga debatten om strategisk exportkontroll, där 

riksdagen behandlar utrikesutskottets betänkande om den skrivelse regeringen släpper varje år 

om svensk export av krigsmateriel. Urban Ahlin från Socialdemokraterna kritiserar här 

regeringen för att det beslut som togs ett år tidigare om en önskan om en utredning av ett 

demokratikriterium för de länder svenskt krigsmateriel exporteras till inte har tillsätts ännu. 

Han kritiserar också att den utredning som nu planeras ska pågå fram tills december 2014, 

alltså efter det att nästa riksdagsval har varit.  

 
Ulrik Nilsson från Moderaterna säger att han vägrar se det svart och vitt. Han lyfter Sveriges 

behov av att exportera vapen för att kunna säkerställa vapenindustrins möjlighet att skapa 

resurser för det egna försvaret. Han betonar behovet av att exportera vapen för att kunna 

skydda demokrati och mänskliga rättigheter: 

 
Det är bakgrunden till varför vi har ett system är vi kan exportera vapen. Det handlar om 
skyddet för demokrati och mänskliga rättigheter i vårt land och inte bara utomlands. Vi 
kan aldrig bli en förkämpe för sådana värden om vi inte står för dem själva. 

 
Också här tar han upp konsekvenserna av att stoppa vapenexporten helt och hållet: 
 

Är man beredd från de partier som säger att vi helst inte ska ha någon vapenexport att dra 
slutsatserna vad det innebär för Sverige? Innebär det ett försvagat 
säkerhetsställningstagande när vi i vår omgivning ser att det sker förändringar som inte är 
positiva?  

 
Miljöpartiets Bodil Ceballos säger att vapenexporten bör vila på tre grundläggande principer: 
 

Ett riktigt demokratikriterium, inte bara en skärpning, där respekten för mänskliga 
rättigheter är ett krav, en öppenhet som möjliggör den granskning som behövs och ett 
ordentligt ansvarsutkrävande enligt gängse demokratiska principer 

 

Hon säger även att avtalet med Saudiarabien i sig inte är det största problemet utan innehållet 

och projekt som Simoom: 

 
Vi anser att inga affärer ska genomföras och att projekt Simoom och andra projekt ska 
avvecklas. Vidare ska Sverige inte fylla samarbetsavtalet med innehåll. När från om 
förlängning kommer upp 2015 bör det finnas en ny lagstiftning på plats om förhindrar en 
rutinmässig förlängning av samarbetsavtalet 

                                                
91 Svenska Dagbladet. Karin Enström ny försvarsminister.  
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Sverigedemokraternas Björn Söder talar om den avvägning som sker vid beslut som export av 
vapen: 
 

Vi menar att principerna för Sveriges vapenexport innebär en ständig avvägning mellan 
Sveriges försvarsindustriella och säkerhetspolitiska intressen å ena sidan och exempelvis 
hänsynstaganden till svenska utrikespolitiska mål, situationen för mänskliga rättigheter 
och risken att vapnen används mot den egna befolkningen i ett presumtivt köparland å 
andra sidan.  

 
Men att ett nytt regelverk inte är det viktigaste: 
 

Vi sverigedemokrater anser att den främst utmaningen inom exportkontrollpolitiken inte främst 
består i att införa ytterligare villkor för försvarsmaterielexporten utan att i praktisk handling 
tillämpa och efterleva de redan existerande regelverk som har upprättats.  

 
Christer Winbäck från Folkpartiet lyfter bristen på insyn i de beslut som fattas om tillstånd för 
export: 
 

Att Sverige har en försvarsindustri tycker jag inte är orimligt. Att ett litet land måste 
kunna exportera en del för att upprätthålla kompetens och kunskap kanske inte heller är 
orimligt. De volymer som vårt eget försvar beställer räcker inte. Beställningarna är för få 
och för små. Men, och här kommer ett stort men, vilka kriterier ska ställas på export och 
hur ska vi kunna kräva och få insyn i hur vapnen används? 

 
Även den demokratiska insynen i Exportkontrollrådet har diskuterats. Jag tror att det är 
väldigt viktigt att konstatera att vi inte har en fullgod insyn i alla detaljer. 

 
Genom tystnadsplikt och munkavle kan inte de som representerar oss föra en diskussion 
kring de överväganden de gör, och därmed får vi inte den debatt som är nödvändig. 
 

Kerstin Lundgren från Centerpartiet yrkar också för en skärpning av lagen samt en mer 
transparent process: 
 

Det är helt klart att vi vill se en skärpning av gällande lagstiftning. Vi anser naturligtvis 
att krigsmaterielexporten kan göras mer transparent.  

 
 
Även Kristdemokraternas Désirée Pethrus anser att Sveriges vapenexport är problematisk: 
 

När jag har börjat titta på regelverket för vapenexporten ser jag att det egentligen redan 
nu finns mycket fastslaget som ur min synvinkel för klart att vi inte ska eller kan sälja 
krigsmateriel till diktaturer där mänskliga rättigheter kränks.  
 
Ett demokratikriterium behövs för att minimera risken att svensk krigsmateriel hamnar i 
händerna på icke-demokratiska stater där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter 
trampas på 
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1 juni 2012 tillsätter regeringen officiellt en parlamentarisk kommitté vars syfte är att ”lämna 

förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-

demokratiska stater.” Sista datum för att redovisa uppdraget sätts till 15 december 2014.92  

 

Tydligt i den period som följer avslöjandet av Saudiaffären blir att Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet, partier som sitter i opposition och länge har drivit frågan om förbud av export 

av vapen till länder som inte är demokratier eller bryter mot mänskliga rättigheter, väljer att 

lyfta konflikten mellan de två rollerna och peka på hur affären med Saudiarabien är ett 

exempel på när den konflikten blir synlig. Moderaterna väljer istället att fokusera på det 

regelverk som finns för att hantera situationen och de tidigare beslut som har tagits om en 

önskan om ett demokratikriterium. Även Socialdemokraterna, som tidigare länge suttit i 

regeringsställning är tydliga med att poängtera vikten av svensk export för det svenska 

försvarets fortsatta möjligheter att verka så som är önskvärt. Man trycker dock hårt på frågan 

om ett demokratikriterium. Man är från Moderaterna och Socialdemokraterna mer benägna att 

fokusera på vapenexport i stort och inte bara till länder som inte är demokratier eller fyller 

upp kraven på att inte bryta mot mänskliga rättigheter, för att föra fram vikten av export för 

det svenska försvaret och svenskt skydd. Man ställer sig frågan hur det skulle bli om vi 

slutade med export helt och hållet. Miljöpartier, Vänsterpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna väljer tvärtemot att inte tala om svensk export mer brett utan fokuserar på 

just Saudiarabien och andra, tydligare fall av icke-demokratier. Vänsterpartiet säger när man 

blir tillfrågad att man på lång sikt vill lägga ner svensk vapenexport helt och hållet men det är 

inte där man lägger fokus.  

 

Det finns en försiktighet i att använda sig av arbetstillfällen och ekonomi för att argumentera 

för exporten av vapen, men det nämns ändå av politiker från Moderaterna och någon enstaka 

gång Socialdemokraterna. Tack vare det beslut som fattats om en demokratiutredning året 

innan affären avslöjats kan man från Moderaternas håll hänvisa till att det är något som redan 

har fattats beslut om och därför inte behöver diskuteras i detta nu. Man tävlar om att tala för 

det svenska folket. Medan Miljöpartiet fokuserar på affären med Saudiarabien och talar om ett 

svenskt folk som känner sig lurat väljer Moderaterna istället att lyfta det stöd som finns för 

export av försvarsmateriel på det stora hela.  

 

                                                
92 Direktiv 2012:50. Kommittédirektiv om Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel 
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Carl Bildt förnekar att någon konflikt överhuvudtaget finns genom att fokusera på att den 

vapenfabrik som projektet handlar om inte har byggts och inte heller kommer att byggas, 

ingen fabrik är lika med ingen skandal. Att förneka att det finns något problem är en av de 

metoder aktörer kan använda sig av för att hantera rollkonflikter. När affären ska diskuteras i 

riksdagen väljer man från Moderaternas håll att fokusera på detaljer och vill återkommande 

dela upp ansvarsområden på olika personer och myndigheter för att lyfta fokus från det som 

har hänt. Försvarsminister Tolgfors avgår efter stor medial uppmärksamhet. Att undvika att 

tala om det man velat hålla hemligt från offentligheten som har kritiserats hårt är kan tyckas 

naturligt, oavsett om det handlar om en rollkonflikt eller någon annan kris. Argumentet att 

Sveriges rykte och trovärdighet som avtalspartner kommer skadas om man inte fullföljer de 

samarbeten man har ingått används som försvar av exporten. Man söker efter en stabilitet när 

rollen blir allt mer ifrågasatt. Tydlig blir också den splittring som finns mellan 

regeringspartierna i frågan. Folkpartiet och Kristdemokraterna vill gärna lyfta den konflikt 

som finns och går ut med en tydlig önskan om att skärpa lagstiftningen så att det blir svårare 

att exportera vapen till icke-demokratier.  

 

En återkommande punkt ifrån alla partiers håll är bristen på transparens och öppenhet i 

processen för tillstånd om vapenexport. Att Exportkontrollrådets medlemmar inte kan berätta 

om det som beslutats på rådets möten leder till att mycket inte gått att klarlägga kring 

Saudiaffären.  

 
 
7.2 Sommaren 2012- januari 2015 
 
Efter sommaren 2012 lugnar situationen med Saudiaffären ner sig, frågan har då tagits upp 

och diskuterats i både riksdag och media under flera tillfällen och var de olika partierna står i 

frågan har blivit tydligt. När den nya försvarsministern Karin Enström inte vill kalla 

Saudiarabien för en diktatur i Ekots lördagsintervju 20 oktober 2012 leder det till stark kritik 

både utifrån och från röster inom det egna partiet.93 I oktober bekräftas från 

försvarsdepartementet att samarbetet kring vapenfabriken numera upphört helt och hållet94 

Avtalet från 2005 finns dock fortfarande kvar. I den utrikespolitiska debatten i riksdagen 13 

februari 2013 nämns svensk vapenexport av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet där 

                                                
93 Holmgren, Ci. Skarp kritik mot Enström efter lördagsintervjun. Sveriges Radios Ekot 
94 Dahlin, Niklas och Kleja, Monica. Sverige backar ur Saudiaffär. NyTeknik  
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man riktar kritik mot exporten till icke-demokratier och länder som bryter mot mänskliga 

rättigheter. Övriga partier tar inte upp vapenexporten. 95 

 

Den 30 maj 2013 behandlas regeringens årliga skrivelse om strategisk exportkontroll för året 

2012. Stor del av debatten handlar om det eventuella införandet av ett demokratikriterium för 

mottagare av svenskt krigsmateriel. Bodil Caballlos från Miljöpartiet nämner Saudiaffären 

som en väckarklocka och säger att hon hoppas att: 

 
Den moraliska kompass som vi skymtade under förra våren bland många, inte minst hos 
allmänheten, håller hela vägen i mål då vi i december 2014 ska lägga fram ett förslag till 
skärpning av lagstiftningen.  
 

Sverigedemokraternas Björn Söder säger att införandet av ett demokratikriterium vore 

olyckligt:  

 
Om vi avstår från att sälja till länder vilkas samhällssystem inte är som Västvärldens 
demokratier och resultatet blir att ännu värre regimer ökar i styrka, vad har vi då vunnit? 

 
Han påpekar också att de länder som importerar svenska vapen inte kommer sluta 

importera för att Sverige slutar sälja: 

 
Den internationella efterfrågan på krigsmateriel försvinner inte därför att svensk industri 
slutar delta på marknaden, utan köparna kommer givetvis att hitta andra säljare och köpa 
av någon annan. 
 

Vänsterpartiets Hans Linde säger att Sveriges trovärdighet skadas av exporten till auktoritära 

och icke-demokratiska regimer: 

 
Vi i Vänsterpartiet har varit starkt kritiska till denna utveckling. Vi tycker att den står i 
tydlig strid med hur vi vill att Sverige ska agera i världen. Sverige kommer inte att vara 
ett land som har någon trovärdighet i att vara en röst för fred, demokrati, frihet och 
mänskliga rättigheter i någon del av världen så länge som vi beväpnar auktoritära och 
icke-demokratiska regimer. 

 
Han säger också att Vänsterpartiet på sikt vill avveckla den svenska vapenexporten:  
 

Vi vill se en värld i fred, en värld utan vapen. Därför menar vi att svensk vapenexport på 
sikt helt ska avvecklas.  
 
 

Ulrik Nilsson nämner att det finns tre utrikespolitiska mål som tas i beaktning vid beslut 
om export av krigsmateriel: 
 

                                                
95 Utrikespolitisk debatt 2013  
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Vi har de utrikespolitiska målsättningarna, de försvarspolitiska målsättningarna och också 
de industripolitiska målsättningarna, låt vara att vi lägger lägre vikt vid de 
industripolitiska målsättningarna i de bedömningar som görs vid strategisk 
exportkontroll. 

 

I juni 2013 blir Konstitutionsutskottet klara med sin utredning av Sten Tolgfors och man har 

då kommit fram till att det inte finns något som tyder på att någon i regeringen eller 

Regeringskansliet varit deltaktig i bildandet av SSTI men att man åtminstone sedan våren 

2009 har haft vetskap om bolaget, alltså efter det att bolagets inblandning i bygget av fabriken 

var över. Enligt KU borde Försvarsdepartementet ha varit särskilt angelägna att följa 

händelserna med affären på grund av att det var ett så pass känsligt och viktigt ärende och 

Tolgfors borde ha bett FOI om information, något man inte gjort. Brister som i förlängningen 

har skadat Sveriges internationella relationer. 96 I Konstitutionsutskottets utfrågningar har 

både Tolgfors och Reinfeldt sagt att de inte kände till bulvanföretaget.97 

 

Den utrikespolitiska debatten 2014 som hålls 19 februari ser inte stor förändring från 

föregående år när det gäller vapenexport. Även här är det endast Vänsterpartiet, Folkpartiet 

och Miljöpartiet som nämner vapenexporten till icke-demokratier och länder som bryter mot 

mänskliga rättigheter som ett problem.98 Den 10 juni 2014 debatteras regeringens skrivelse 

om strategisk exportkontroll 2013. På det stora hela finns det inga större skillnader mellan 

debatten 2013 och den 2014. Urban Ahlin från Socialdemokraterna nämner exportens 

betydelse för svenskt näringsliv: 

 

Vi tycker fortfarande att den försvarsindustri som finns i Sverige är en säkerhetspolitisk 
tillång, och inte bara det, utan de produkter som utvecklas och de spin-off-effekter detta 
får också på civilproduktion har stor betydelse för svenskt näringsliv. 
 
Men självklart ska vapenexporten omgärdas av strikta regler. Sverige är ett av de länder 
som har de absolut striktaste reglerna, och vi vill förbättra dem.  

 

I september 2014 byter Sverige regering från den borgliga alliansregeringen till en rödgrön 

koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den 27 november 2014 

förlängs slutdatumet för utredningen om ett demokratikriterium i den svenska lagstiftningen 

om export av krigsmateriel. Nytt datum blir 15 april 2015. 

 

                                                
96 Konstitutionsutskottet. Pressmeddelande 2013-06-04. KU:s granskning av regeringen klar 
97 Konstitutionsutskottets utfrågning om Saudiaffären  
98 Utrikespolitisk debatt 2014 
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Även om debatten om vapenexporten är relativt oförändrad under den andra perioden så går 

det att se en viss utveckling mot att fler politiker väljer att tala om den positiva effekt 

exporten av vapen har på svensk ekonomi. Under perioden direkt efter avslöjandet nämndes 

det av moderata politiker då och då men det var främst på säkerhetspolitiska grunder man 

argumenterade. Under andra perioden talar man oftare om industrin och alla de jobb som 

exporten skapar. Under utrikesdebatterna där partierna tack vare debatternas breda ämne är 

friare att välja vad de vill fokusera på väljer de flesta partier att inte prioritera frågan om 

svensk vapenexport utan det är bara de partier som är allra mest kritiska mot exporten som 

talar om den.  

 
7.3 Vintern och våren 2015: avtalet sägs upp 
 
2015 har det gått 10 år sedan avtalet med Saudiarabien skrevs och 5 år sedan avtalet senast 

förlängdes. Nu finns det åter igen en möjlighet för regeringen att antingen låta avtalet 

automatiskt förlängas eller välja att säga upp det. Frågan om vapenexport till Saudiarabien tar 

fart igen och med den kommer frågan om export av vapen till icke-demokratier. I 

statsministerns utfrågning i riksdagen den 29 januari 2015 ställer Vänsterpartiets partiledare 

Jonas Sjöstedt frågan till statsminister Stefan Löfven om regeringen planerar att säga upp 

avtalet under våren. Han tar tydligt upp rollkonflikten mellan export av vapen och svenska 

utrikespolitiska mål:  

 
Vapenexport till diktaturer åstadkommer mycket dåligt. En av de saker det åstadkommer 
är ibland att man inte kritiserar dessa länder. Vi kunde se hur den tidigare 
försvarsministern vägrade kalla Saudiarabien en diktatur, sannolikt av kommersiella skäl. 

 
Stefan Löfvens svar blir då att avtalet ska förhandlas om då det nuvarande avtalet är för 

långtgående men att kontakten och handeln med Saudiarabien ändå är viktig för Sverige: 

 
Vi ska samtidigt komma ihåg att kontakter med andra länder är viktiga av många skäl. 
Även de länder som vi tycker har fel politik och inte står upp för mänskliga rättigheter är 
det bra om demokratiska länder har kontakt med, inte minst genom handel. Det finns 
också andra länder där vi inte har samma uppfattning när det gäller mänskliga rättigheter 
som vi ändå har en handel med. 

 

Att Miljöpartiet och Socialdemokraterna tidigare har skilt sig åt i frågan blir nu ännu tydligare 

när man sitter i regering tillsammans. Miljöpartiets ställning i frågan blir otydlig när Åsa 

Romson säger att man kan tänka sig att omförhandla avtalet99 samtidigt som partiets 

                                                
99 Gazett, Daniel. Otydlighet om Saudi-avtal upprör miljöpartister. SVT Nyheter. 
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utrikespolitiska talesperson Valter Mutt säger att partiet anser att avtalet bör avslutas.100 

Romson tycker visserligen att avtalet ”inte är värdigt”101men vill trots det inte uttala sig i 

förväg om vad som kommer ske i förhandlingarna med Socialdemokraterna.102 I den 

utrikespolitiska debatten i riksdagen 11 februari diskuteras svensk vapenexport mycket mer 

långtgående än under föregående år. Folkpartiets Maria Weimer kritiserar utrikesminister 

Margot Wallström för att tala om en feministisk utrikespolitik samtidigt som avtalet med 

Saudiarabien finns kvar:  

 
Om man menar allvar med att andras öden är vara öden kan vi inte sätta vapen i händerna 
på dem som piskar sina medborgare. Då kan vi inte heller prata om omförhandling, utan 
vi måste sluta att exportera vapen till bödlarna. 
 

Margot Wallström försvarar sig med att den förra regeringen inte heller sagt upp avtalet: 
 

Nu är vi där igen. Nu vill oppositionen att vi ska genomföra en politik som de inte 
förmådde att genomföra. Varför avbröts inte det här samarbete under den borgerliga 
regeringen? 

 
Det är nu Vänsterparitet, Folkpartiet och Kristdemokraterna som hårdast argumenterar för att 

avtalet med Saudiarabien bör sägas upp och att Sverige inte ska exportera vapen till länder 

som inte är demokratier eller som bryter mot mänskliga rättigheter. Moderaternas Carl Bildt, 

före detta utrikesminister, skriver på sin blogg om varför Sverige inte bör säga upp avtalet 

med Saudiarabien: 

 
I grunden hävdar jag att det handlar om Sveriges trovärdighet som nation och om våra 
relationer med ett land som faktiskt är av betydande vikt.103 
 
Att ensidig och utan annat motiv än en inhemsk debatt säga upp detta avtal skulle nog 
riskera att uppfattas som en ovänlig handling av Saudiarabien. Vilka konsekvenser det 
skulle få kan man bara spekulera kring. Att vi skulle framstå som en opålitlig nation 
också i andra staters ögon är nog ofrånkomligt. Varför skulle de ingå avtal med ett land 
som plötsligt kan springa från dem? Få nationer runt om i världen framstår som alldeles 
snövita i ögonen på delar av svensk opinion.104 

 

Folkpartiets ledare Jan Björklund säger till DN att regeringen bör säga upp avtalet, något som 

Folkpartiet velat göra redan 2010 när avtalet senast förlängdes: 

 

                                                
100 Mutt, Valter. SVT:s Agenda 2015-02-08.  
101 Flores, Juan. Romson: Saudiavtaetl är inte värdigt. SVT Nyheter.  
102 ibid. 
103 Bildt, Carl. Alla dessa dagar. Sveriges trovärdighet viktig.  
104 Ibid.  
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Sverige ska ha vapenmaterielexport. Men när det gäller de allra grövsta diktaturerna i till 
exempel arabvärlden bör en gräns dras.105 
 
Från Folkpartiets sida drev vi frågan. Men vi fick inte stöd för det och fick acceptera det. 
Det är möjligt att Miljöpartiet hamnar i samma sits som vi gjorde 2010. Men min 
uppmaning till Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen är att upphäva avtalet.106 

 

Även Centerpartiets ledare Annie Lööf anser att avtalet bör avbrytas: 

  

Jag tycker att handel att handel är viktigt och jag tycker att samarbete är viktigt. Men jag 
tycker inte det är bra när det handlar om militära ändamål med ickedemokratiska stater.107 

 

Den 9 mars stoppas utrikesminister Margot Wallström från att hålla ett tal inför 

Arabförbundet på ett möte i Kairo på grund av att Saudiarabien inte vill att hon ska tala. 

Anledningen är den kritik svenska regeringen har framfört av mänskliga rättigheter i landet.108 

Wallström säger att hon ”inte vet om det här får konsekvenser för det svenska militära 

samarbetsavtalet med Saudiarabien”.109 
 

10 mars 2015, nästan exakt tre år efter att de första dokumenten om Saudiaffären 

offentliggjordes, meddelar försvarsminister Peter Hultqvist att regeringen har beslutat att inte 

förlänga avtalet med Saudiarabien:  

 
Det finns ju inget stöd för det här. Vi har ju nu flera partier i riksdagen som kunde 
avslutat det här 2010 har krävt att det ska avslutas. Samtidigt har vi ett partibeslut på att 
vi inte bör ha den här typen av inriktning på avtal, och vi har inte haft någon egentlig 
oenighet i regeringen.110 

 

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin säger att beslutet att säga upp avtalet vad det enda 

rätta:  

Det här avtalet har varit alldeles för långtgående och inneburit svårartade konsekvenser. 
Bland annat har en moderat försvarsminister fått avgå efter en skandal som har sin grund i 
det här avtalet. Men det går också att konstatera att det här avtalet hade kunnat sägas upp 
för fem år sedan. Jag tycker att avtalet aldrig borde ha ingåtts för 10 år sedan.111 

 

                                                
105 Björklund, Jan. Rakt på sak. Dagens Nyheter.  
106 Ibid.  
107 Kärrman, Jens. Lööf vill stoppa saudiavtalet. Dagens Nyheter 
108 Lagerwall, Katarina. Wallströms tal inför Arabförbundet ställs in. Dagens Nyheter. ) 
109 Svanberg, Nina. Och Blomgren, Stina. Saudiarabien stoppar Wallströms tal vid Arabförbundet. SVT 
Nyheter.  
110 Hultqvist, Peter. Pressträff 2015-03-10.  
111 Fridolin, Gustav. Pressträff 2015-03-10.  
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Statsminister Stefan Löfven säger att beslutet om att säga upp avtalet har varit fattat sen 

en tid tillbaka och inte har med de senaste händelserna med Arabförbundet att göra.112 

Den 11 mars 2015, dagen efter att beskedet om att avtalet avbryts har kommit, bekräftar 

Utrikesdepartementet att Saudiarabien har kallat hem sin ambassadör från Sverige.113 

 
8. Slutsatser och diskussion  
 
Offentliggörandet av Saudiaffären ledde till en stor debatt om vilka länder Sverige bör 

exportera vapen till, vilket i slutändan ledde till att avtalet med Saudiarabien från 2005 sades 

upp. Offentliggörandet ledde också till en önskan om ökad transparens i processen för 

exportkontroll. Dessutom verkar avslöjandet ha lett, åtminstone delvis, till att den 

demokratiutredning som hade beslutats om redan 2011 tillsattes sommaren 2012. Debatten 

präglades både av partiernas olika rolluppfattningar och partiernas politiska ställning.  

Moderaterna och Socialdemokraterna som varit med och beslutat om ramavtalet vid olika 

tillfällen och lett planerna på fabriken försökte genomgående att balansera de två rollerna. 

Miljöpartiet var hårdare i sin kritik mot exporten och villigare att lyfta rollkonflikten i den 

första och andra perioden när de satt i opposition, och något mindre villiga att lyfta den när de 

själva satt i regeringen under den tredje perioden. Rollteori hanterar relationen mellan aktör 

och struktur, och den struktur en aktör har att förhålla sig till förändras när denne hamnar i 

regeringsställning jämfört med att sitta i opposition.  

 

Den svenska rollen som humanitär stormakt och rollen som exportör av vapen är båda två 

relativt stabila roller. De flesta partier i svenska riksdagen ifrågasätter inte rollerna i sig, utan 

debatten om konflikten mellan dessa fokuserar mycket på i vilken utsträckning man är villig 

att ändra på sin egen tolkning om vilket agerande som följer av rollen. Argument om Sveriges 

trovärdighet används både som stöd för att fortsätta exporten genom att följa de avtal som har 

ingåtts och som stöd för att avsluta den, för att leva upp till rollen som humanitär stormakt. I 

och med Saudiaffären blev konflikten dock extra tydlig och det krävdes skicklighet från 

politikerna för att balansera rollerna. Trycket på regeringen att tillsätta en utredning för det 

beslut om ett demokratikriterium som tagits 2011 blev stort. Det faktum att utredningen 

pågick under större delen av tiden för processpårningen påverkade hur debatten såg ut men 

trots det är det tydligt att Saudiaffären satte ramar för vad debatten kom att handla om, både 

                                                
112 Röstlund, Lisa. Saudiarabien kallar hem sin ambassadör. Aftonbladet.  
113 ibid. 
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vid tillfället för avslöjandet och återigen när beslut om förlängning av avtalet skulle tas. Det 

går också att se tydligt i de utrikespolitiska debatterna där frågan om export av svenska vapen, 

och då inte bara den till Saudiarabien, får betydligt mer tid under 2015 när avtalet ska 

omförhandlas alternativt sägas upp än vid tidigare år.  

 

Tydligt i debatten är att rollen som humanitär stormakt är mindre ifrågasatt än rollen som 

vapenexportör. Aldrig använder sig någon av argumentet att Sverige inte bör verka för 

mänskliga rättigheter och demokrati i utlandet, utan den fungerar som en allmänt vedertagen 

roll under hela perioden för processpårningen och förändras egentligen inte så mycket. Det 

som diskuteras är om det inom rollen går att exportera vapen till länder som inte är 

demokratier. Rollen som exportör av vapen är visserligen central den med och uppenbarligen 

något som de flesta partier ser ett värde i att behålla. I debatten som följde Saudiavslöjandet 

var rollen som exportör dock svårare att argumentera för och i slutändan blir det omöjligt att 

behålla exporten till just Saudiarabien. I någon utsträckning verkar rollen som vapenexportör 

ha förändrats, det har blivit mindre accepterat att exportera till icke-demokratier. Att det blev 

så pass allvarliga diplomatiska konsekvenser (även om dessa inte enbart berodde på att man 

från Sverige sida valt att säga upp avtalet) visar på den motsättning som finns mellan rollerna 

och svårigheten att leva upp till båda två samtidigt. 

 

Trots att avtalet med Saudiarabien avslutades som följd av debatten om export till icke-

demokratier så finns det en stabilitet i båda rollerna. För även om debatten som följde efter 

Saudiaffären fokuserade på det oacceptabla i att exportera vapen till alla länder som bryter 

mot mänskliga rättigheter så har exporten till andra stater förutom Saudiarabien inte påverkats 

något märkbar. Hur en framtida eventuell lagförändring kommer att se ut och vilken effekt det 

får i praktiken på svensk vapenexport återstår att se. Stabilitet och viljan att göra precis de 

förändringar som krävs för att kunna fortsätta balansera de roller som finns i det role-set 

svenska politiker uppfattar som Sveriges har påvisats från agerande politiker. Man vill leva 

upp till bilden av Sverige som humanitär stormakt, men man vill inte göra allt för dramatiska 

förändringar i vapenexporten.  

 

Att moderata politiker in i det sista tyckte att det vore ett misstag att säga upp avtalet med 

Saudiarabien tyder på att åsikterna om vad man bör göra går isär partierna emellan. Det är 

svårt att säga hur utfallet med avtalet hade blivit om det fortfarande var Alliansregeringen 

som satt vid makten under den tredje perioden, och förmodligen inte värt att spekulera i. Det 
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visar dock på det värdefulla i att studera hur den nationella debatten i ett land går till för att 

förstå de rolluppfattningar som finns i landets utrikespolitik.  

 

Det går också att se att rolluppfattningar inom partier kan variera rätt rejält, som när Karin 

Enström inte vill kalla Saudiarabien för en diktatur eller Miljöpartiets olika bud om avtalets 

framtid. Därför är det inte är helt problemfritt att titta på rolluppfattningar i utrikespolitiska 

debatter med och anta att politiker representerar hela sitt parti. Att göra en ännu mer ingående 

studie av händelseförloppet där individuella politikers rolluppfattningar och användande av 

roller studeras hade säkerligen varit intressant och hade kunnat nyansera analysen. Problemet 

med att politiker vill använda de argument som ser bäst ut och är lättast att argumentera för 

gör att en analys av rolluppfattningar baserat på de offentliga uttalanden som gjorts 

förmodligen missar en del av det som ligger till grund för olika ställningstaganden. Det är till 

exempel rimligt att anta att den svenska vapenindustrins roll i Sveriges ekonomi och 

sysselsättning har en påverkan på politiker åsikter och handlingar men att politiker är 

försiktigare med att använda sig av den typen av argument. Att det enligt svensk lag inte ska 

gå att exportera vapen med ekonomiska skäl som grund och att det enligt lag egentligen inte 

heller ska ha varit möjligt att exportera till just länder som Saudiarabien tyder på att det finns 

en lucka mellan det regelverk som finns och de rolluppfattningar svenska politiker har om 

varför Sverige exporterar vapen. Vilket är något som med fördel skulle kunna studeras 

närmare men som också visar på den användbarhet rollteori kan ha när det gäller att förstå hur 

och varför politiker agerar.  

 

Debatten om den svenska vapenexporten har pågått så länge som Sverige har exporterat 

vapen. Rollen som humanitär stormakt och försvarare av fred, demokrati och mänskliga 

rättigheter genomsyrar svenska politikers bild av Sverige i världen. Om det går att förena den 

rollen med viljan att fortsätta vara en av världens ledande industrier inom försvarsmateriel, en 

god militär samarbetspartner och att hålla uppe det svenska försvarets materieltillförsel är 

något som med all säkerhet kommer fortsätta bli föremål för debatt. I den här uppsatsen har 

jag visat på hur avslöjandet av planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien har hjälpt styra 

debatten i en viss riktning men att de två rollerna i stor utsträckning fortfarande är stabila.  
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