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Titel  

Svensk krigsmaterielexport – Fredsfrämjande eller krigsbevarande? 
 
Sammanfattning 

Under året 2006 exporterades krigsmateriel från Sverige för närmare 10,4 miljarder kronor. Mottagarländer av 
krigsmateriel från Sverige under det året var bland annat Sydafrika, Pakistan och USA. 
Detta kan ses på olika sätt. Vissa ser på detta som ett sätt att bland annat höja Sveriges teknologiska status. Detta, 
menar dem, bidrar således till att främja en framtida säkerhet för Sverige, vilket är en av huvudriktlinjerna för svensk 
krigsmaterielexport. Andra aktörer, å andra sidan, ifrågasätter det moraliska i att samarbeta med länder vilka befinner 
sig i en eller flera väpnade konflikter, vilket strider mot en annan av dessa riktlinjer för denna exportform. De är av 
den åsikten att fred skapas genom goda internationella relationer och samarbeten, vilka inte inkluderar export av 
krigsmateriel, och de menar att det faktiska användningsområdet för dessa krigsmateriel är vad som skall stå i fokus. 
Med diskursanalys som verktyg belyser denna uppsats olika aktörers tolkningar och ageranden kring de svenska 
riktlinjerna för krigsmaterielexport. Att en och samma text ges olika innebörder av olika aktörer, vilket i samband 
med aktörens inställning till krigsmaterielexport kan få olika konsekvenser, både för Sverige och för världen i sin 
helhet, är resultatet av denna uppsats. 
 
Nyckelord 

Krigsmateriel, Export, Internationella samarbeten 
 
 



Förord 
Ett stort tack till alla er som hjälpt mig med vad det än må ha varit med denna uppsats. Idéer, 
genomläsningar, kommentarer, påfyllning av kaffekoppen, ja allt har varit av oerhört stort värde. 
Tack! 
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Inledning  

 

Sverige har inte varit i krig sedan 1814. Det året tvingades Norge in i en union med Sverige, 
efter att Sverige framgångsrikt deltagit på Englands och Rysslands sida i kriget mot Napoleons 
Frankrike. […] Sveriges snart 200 år långa period av fred gör landet nära nog unikt i Europa.1

Dessa ord tror jag ligger till grund för en vanlig uppfattning om Sverige. Jag tror att landet 
Sverige ses som ett mycket tryggt och rättvist land där flertalet människor från bland annat 
krigshärjade områden ges en möjlighet att få leva ett lugnt och relativt säkert liv.  
 Sverige är en demokrati med allt vad det innebär med yttrandefrihet och rösträtt. Stor vikt 
läggs vid vad människan har att säga. Sverige är även medlem i bland annat Förenta Nationerna 
(FN) samt Europeiska Unionen (EU) vilka båda kan sägas ha som mål att skapa ett globalt 
samarbete mellan länder för att främja fred och utveckling. Sverige har även valt att föra en 
neutralitetspolitik och ges således möjligheten att hålla sig utanför väpnade konflikter.  
 Men detta är inte alla sidor av Sverige. Under året 2006 var summan av Sveriges totala export 
1084 miljarder kronor. Av detta svarade den totala svenska krigsmaterielexporten för 0,95 
procent. Av all krigsmateriel som tillverkades i Sverige år 2006 exporterades 53 procent samtidigt 
som krigsmaterielexporten ökade med 20 procent under året 2006 jämfört med året innan.2 Så 
hur kan dessa två motstridiga sidor, å ena sidan ett fredligt och neutralt land, å andra sidan en stor 
distributör av vapen, existera parallellt med varandra?  
 

Syfte  
Det grundläggande syftet med denna studie är att med överskådlig blick se över hur de svenska 
riktlinjerna om krigsmaterielexport tolkas och efterföljs av olika aktörer. Genom att jämföra de 
olika aktörernas syn på och ställningstaganden till denna form av internationellt samarbete ämnar 
jag undersöka huruvida det finns en diskrepans mellan de föreskrivna riktlinjerna och det faktiska 
agerandet kring krigsmaterielexporten vid åren 2005-2006.  
Analysen kommer att kretsa kring följande centrala frågeställningar: 

 
• Vilka är aktörernas argument kring problematiken rörande krigsmaterielexporten? 

 
• Hur förhåller sig aktörerna till neutralitetspolitiken? 

 
• Vilka retoriska aspekter används av aktörerna i sin argumentation och hur kan det 

tänkas påverka det faktiska agerandet? 
                                                 
1 Bjereld, Ulf, Ekengren, Anne-Marie, Lilja, Christina, (2002) Internationella relationer- Perspektiv på konflikt och samarbete i 
världspolitiken Malmö: Daleke Grafiska AB. s. 96 
2 http://www.defind.se/statistik.html, 2007-03-24 kl: 10,58 
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Metodologi  
Nedan följer ett avsnitt innehållande min relation till det material vilket jag använt mig av för att 
genomföra denna studie. Motiveringar av mitt val av material och även förklaringar till de 
begränsningar jag har gjort är således en del av innehållet i detta avsnitt. Detta följs av ett metod 
och teoriavsnitt där jag redogör för hur jag arbetat med och förhållit mig till materialet samt en 
beskrivning av de teorier jag använt i analysen för att ge perspektiv till materialet. Därefter följs  
ett avsnitt där jag beskriver min förförståelse och bakgrund till detta ämne samt en kort 
redogörelse för den tidigare forskning som givit mig inspiration att genomföra denna uppsatts.  
 

Material  
Jag har funnit mycket materiel inom detta ämne, därmed har jag varit tvungen att begränsa mig 
till vissa faktorer av problematiken, där en av dessa faktorer har innefattat aktualitet. Jag har valt 
så aktuellt materiel som möjligt bland annat på grund av de snabba förändringar som sker under 
korta perioder i världen. Detta för att på så vis få en någorlunda bild olika aktörers syn på detta 
ämne idag. De tidigaste siffrorna jag redovisar är från år 2002 och de senaste är från förra året, 
2006. Genom att jämföra dessa anser jag mig även ha fått en god överblick av utvecklingen inom 
den svenska krigsmaterielexporten utan att ligga för långt bakåt i tiden och heller inte för långt 
från mitt syfte. Samtidigt har jag ständigt haft i åtanke att de data jag funnit och använt mig av är 
av sådan karaktär att de är tillgängliga för alla. Det är med andra ord en offentlighetsfaktor där 
materialet som används för analysen inte inkluderar interna dokument, utan finns tillängligt för 
allmänheten. Denna begränsning hindrar mig från att göra en allomfattande analys, samtidigt som 
det stärker min text genom att fokusera analysen kring en mer inriktad problematik av ämnet.  
 

Aktörer  
De aktörer vilka jag har utgått från är bland annat Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) 
vilken är den kontrollerade myndigheten över Sveriges krigsmaterielexport, 
KRigsmaterielUTredningen (KRUT) vilken är en sammanställning över en utredning som 
gjordes, på uppdrag av regeringen, i syfte att se över den svenska vapenexportens regelverk. 
Denna färdigställdes och redovisades år 2005. Jag har valt att avgränsa analysen av innehållet i 
denna utredning, framförallt på grund av utredningens omfattning både vad gäller antal sidor 
samt dess ämnesomfång. Jag har dock kunnat urskilja de ämnesområden i denna utredning som 
jag anser representerar och reflekterar de centrala frågeställningarna jag ställt upp. Därefter har 
jag granskat hur Kristna Fredsrörelsen (KrF) resonerar kring problematiken av ämnesområdena i 
KRUT. KrF arbetar med att förhindra samtliga former av väpnade konflikter och representerar 
därmed en motsättande sida av diskussionen. På denna sida finner vi även Svenska Freds som 
även de verkar för att konflikter ska lösas utan våld. 
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 Jag har även låtit olika röster från den svenska politiken blivit hörda. Detta har kunnat 
genomföras genom att jag skickat e-post till fem partier och ställt frågor kring vilken syn de har 
på krigsmaterielexport samt hur de ser på Sveriges samarbete med USA. Då jag endast fick svar 
från två av dem, Centerpartiet och Socialdemokraterna, är det dessa jag använt mig av. Dessa svar 
tillsammans med artiklar från svenska dagstidningar kommer att användas för att ge ytterligare 
perspektiv på de olika resonemangen kring problematiken.  
 Jag har valt dessa aktörer då jag ser dessa som varandras ytterligheter. KRUT är för denna 
form av export medan KrF ställer sig väldigt kritiskt till den. Att jag sedan valt att se till hur olika 
partier och debattörer ser på detta beror på att jag vill ge läsaren ytterligare perspektiv på debatten 
kring problematiken och för att förmedla insikt om hur detta ämne diskuteras i det vardagliga.  
 

Metod  
Som arbetssätt har jag valt att använda mig av en textanalytisk form som heter Diskursanalys. 
Begreppet diskurs syftar här till de olika mönster som kan urskiljas i hur det talas inom vissa 
områden och Diskursanalys är således den metod med vilken en granskning av dessa mönster 
möjliggörs.3

 Jag har valt att kombinera olika diskursanalytiska verktyg för att kunna ge en så bred bild som 
möjligt av mitt valda ämne. Nedan följer en redogörelse för dessa enligt Marianne Winter - 
Jörgensens och Louise Phillips tolkningar. 
 Att göra en diskursanalys på en text, utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, innebär 
att göra en granskning utifrån tre dimensioner: utifrån texten i sig, utifrån hur texten produceras 
och konsumeras, så kallad textens diskursiva praktik, samt utifrån den sociala praktiken vilken 
texten är en del av.4  
 Alla tre dimensionerna påverkas och påverkar varandra. Dock är det viktiga inom den kritiska 
diskursanalysen att se just vilket förhållande som råder mellan själva texten och den sociala 
praktiken. Detta då varje användning av språk ses som en kommunikativ händelse och därmed 
reproducerar eller ifrågasätter den rådande diskursordningen.5

 Grunden för diskursteori skrevs av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, vilka båda var politiska 
teoretiker. Kärnan för denna diskursanalytiska inriktning är att sociala fenomen ständigt 
förändras och reproduceras samtidigt som det ofta åläggs flertalet, ibland oeniga, tolkningar i det 
sociala rummet. Genom att se diskursen som verktyg görs försök att, på något vis, ena dessa 
mångtydiga tolkningar. En diskurs står alltid i relation till det som den utesluter och därmed pågår 
även strider mellan det inneslutna och det uteslutna. Termen element står för att beskriva något 

                                                 
3 Winther, Jorgensen, Marianne, Phillips, Louise, (2000) Diskursanalys – som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 7 
4 Ibid. kap. 3 
5 Ibid. s. 74ff 
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som kan tolkas på alternativa sätt. Nodalpunkt hänvisar till diskursens kärna medan begreppet 
flytande signifikanter hänvisar till striden mellan viktiga tecken som existerar mellan olika diskurser.6  
 I denna studie kan nodalpunkten sägas bestå av tolkning och agerande utifrån de riktlinjer 
vilka rör exporten av krigsmateriel. Det är detta som utgör kärnan kring vilket det övriga 
cirkulerar. Dessa tolkningar och ageranden utgörs av de texter, vilka presenteras av de olika 
aktörerna, där aktörerna visar deras relation och ställning till nodalpunkten. Detta ses som de 
flytande signifikanterna, då aktörerna förhåller sig olika inställda till samma ämne och samma 
frågor. Med andra ord har jag försökt att jämföra olika aktörers sätt att göra sina åsikter hörda 
inom ett och samma område. Samtidigt har jag försökt se hur aktörernas olika förhållningssätt 
påverkat skapandet av nya mönster inom detta ämne och hur dessa mönster resulterat i nya 
innebörder av krigsmaterielexport. Detta kallas för artikulation.7  
   

Världsordning  
Jag har valt att använda tre olika modeller vilka beskriver olika sätt att se på världen. Dessa 
modeller benämns för den anarkistiska modellen, världssamhällemodellen samt 
världssystemmodellen. Jag har valt att utgå ifrån dessa dels på grund av att försöka få läsaren att 
fundera över vilken världssyn denna har på världen, och dels för att just visa att det finns flera 
synvinklar att betrakta världen utifrån. Beroende på vilket ställningstagande personer, nationer, 
organisationer med mera har, desto fler ståndpunkter och åsikter skall således försöka höras och 
eventuellt enas.  
 Nedan följer en beskrivning av modellerna där jag ämnar belysa respektive modells 
tyngdpunkt.  Dessa skulle jag vilja att läsaren har i bakhuvudet under fortsatt läsning av denna 
studie med beaktandet att de ska ses som idealtyper av olika sätt att resonera och förhålla sig till 
världen. Dessa teorietiska tankemodeller använder jag för att bringa perspektiv till materialet och 
för att skapa en grund till min analytiska reflektion kring problematiken.  
 Jag har valt att inte delge den kritik som de olika modellerna har fått emot sig på grund av att 
jag vill visa de grundläggande tankarna modellerna vilar på på ett så onyanserat vis som möjligt. 
Detta för att sedan knyta an till dem i min kommande analys. Samtliga modellbeskrivningar är 
hämtade från professor i freds- och konfliktlösning Björn Hettnes bok Att studera internationella 
relationer. 8  
 

                                                 
6 Winther, Jorgensen, Marianne, Phillips, Louise, (2000) Diskursanalys – som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, 
kap.2
7 Ibid. s. 133 
8 Hettne, Björn, (1990), Att studera internationella relationer, Göteborg: Vasastadens Bokbinderi AB 
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Anarkimodellen  
Inom anarkimodellen, eller det maktrealistiska paradigmet som det också kallas, ses staterna ha en 
inneboende strävan efter suveränitet och egenmakt. Denna tanke kom som svar på den tidigare 
imperialistiska tanken vilken härstammade från bland annat romarriket. Denna tanke om 
suveränitet kan sägas komma från den Westfaliska freden år 1648 vilken ledde till en 
nationsuppbyggnadsprocess av Europa. Tanken inom anarkimodellen är att det nationella är av 
större vikt än det mellannationella, det vill säga att den egna nationen och dess intresse är av 
större betydelse än andra nationers intressen. Således är inte tanken om en stark militär långt 
borta, då en stark militär i detta sammanhang är ett tecken på makt. Nationerna vill därför skapa 
en stark militär med syfte att visa sin rang i maktordningen. Därmed skapas en så kallad 
”osäkerhetsspiral”. När en nation förstärker sin militär kan detta resultera i att grannationen/erna 
gör detsamma för att inte visa sig vara underordnad.9 Dock bör poängteras att det är själva 
strävan efter makt som är det viktiga inom denna modell, och inte den faktiska totala makten. Ur 
detta skapas en maktbalans vari själva kärnan till fred ligger. Maktbalansen ses inte ha till uppgift 
att bevara och upprätthålla freden utan den ses mer som ett verktyg för att trygga nationen. Om 
denna maktbalans fungerar på rätt sätt inom nationerna kan det ses som ett sätt att både få balans 
inom den egna nationen och fred mellan nationerna.10

 

Världssamhällemodellen  
Denna syn på världen är av mer liberalistisk karaktär än anarkimodellen. I denna modell finns en 
tanke om att människorna inom nationerna har något att vinna på att samarbeta med andra 
nationer. Således vinner även nationen i sig på detta. Denna modell kan illustreras som ett 
spindelnät av internationella relationer skapade av aktiva internationella aktörer. Dessa aktörer 
kan delas in i övernationella och undernationella aktörer. Exempel på övernationella aktörer kan 
vara företag med internationell prägel. De undernationella aktörerna kan vara rörelser eller 
organisationer, till exempel fredsrörelser vilka arbetar tillsammans över gränserna mot 
gemensamma mål, vilka inte alltid behöver sammanfalla med nationens målsättningar. Genom att 
förstärka dessa relationer finns tanken om att nationer, med fokus på dess invånare, kan tänkas 
bli mindre benägna att till exempel bruka våld mot en annan nation på grund av dess tillgångar, 
maktposition eller liknande. Detta genom att världen ses på som ett enda samhälle med fria 
relationer och en fri marknad över gränser med ett starkt inneboende beroendeförhållande mellan 
nationerna.  Vidare ses internationella organisationers lagar, till exempel FN:s och EU:s, som 
verktyg  för att upprätthålla fred och därur skapa en kollektiv säkerhet gällande både för invånare 
och nationer i sig själva.11  
 
                                                 
9 Hettne, Björn, (1990), Att studera internationella relationer, Göteborg: Vasastadens Bokbinderi AB, s. 8 
10 Ibid. kap. 2 
11 Ibid. kap. 3 
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Världsystemmodellen  
Inom denna modell betraktas världen som ett klassamhälle, en global stratifiering, där 
producenter och konsumenter är ojämnt fördelade över världen. Denna modell kan sägas vara 
byggd av tanken om en global ekonomisk hierarki och således kan även sägas att den är 
marxistiskt präglad. Modellen bygger även på synen att världen består av kärnländer och 
periferiländer. Detta innebär att vissa nationer är kärnländer vilka har ekonomisk kontroll eller 
styre över andra länder, periferiländerna. Dock är kärnan beroende av periferin och deras 
produkter för att bland annat kunna konsumera produkter de själva eventuellt inte kan anskaffa.12  

 

Neutralitetspolitik  
Som jag skrev i inledningen tror jag att Sverige ses på som mycket rättvist land och jag hör ofta 
begreppen neutralitet och neutralitetspolitik i samband med Sverige och dess politik. Därför har jag 
valt att titta lite närmare på dessa begrepps innebörd för att sedan kunna diskutera kring det 
tillsammans med det som framkommit i själva arbetet. 
 Enligt författarna till boken Internationella relationer – Perspektiv på konflikt och samarbete i 
världspolitiken13 kan en stat endast förhålla sig neutral i samband med krig och inte i relation till 
fred. Detta då begreppet neutralitet innebär att ett land ställer sig helt utanför motsättningar 
mellan länder, och således inte tar del i dessa/denna konflikt/er på någon punkt. Däremot syftar 
en förd neutralitetspolitik till att uppnå möjligheten att kunna vara neutral i händelse av krig. Med 
andra ord, möjligheten att förhålla sig neutral i händelse av krig möjliggörs genom att föra en 
neutralitetspolitik.    
 

Bakgrund   
Jag vill här passa på att deklarera att min förförståelse inom detta ämne var ringa, ärligt talat näst 
intill obefintlig. Jag hade före detta arbete ingen kunskap om hur riktlinjerna för krigsmateriel var 
utformade, inte heller vilka länder som berördes av detta. Inte heller vilka summor denna form av 
export behandlade eller vilka argumenten som fördes från vare sig för- eller motsidan var för mig 
känt. Mitt intresse för detta föddes efter att ha gjort ett arbete om den pågående konflikten i 
Sudan och om den maktlöshet bland annat FN ställs inför då vissa lagar hindrar dem att gå in 
med fredsbevarande styrkor i landet. Detta fick mig att fundera kring krigsmaterielexport och 
tanken dök då upp om att granska svenska krigsmaterielexporten, då Sverige är det land jag bor i.  

                                                 
12 Hettne, Björn, (1990), Att studera internationella relationer, Göteborg: Vasastadens Bokbinderi AB, kap. 4 
13 Bjereld, Ulf, Ekengren, Anne-Marie, Lilja, Christina, (2002) Internationella relationer- Perspektiv på konflikt och samarbete 
i världspolitiken Malmö: Daleke Grafiska AB
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Inspirationskällor  
Det finns en stor mängd tidigare forskningar inom detta och tillhörande ämnesområden. Den 
grundläggande inspirationskällan för mig har varit litteratur kring internationella relationer såsom 
exempelvis Ulf Bjereld, Anne-Marie Ekengren och Christina Liljas bok Internationella relationer- 
Perspektiv på konflikt och samarbete i världspolitiken14. En annan författare jag vill rekommendera är 
freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell som har skrivit ett flertal böcker inom detta 
ämnesområde. Bland annat står han bakom författandet av Rustningens drivkrafter15, Svenska 
förintelsevapen – Utveckling av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-7016 och tillsammans med Helge 
Ole Bergesen och Willy Ostreng skrev han Internationella relationer – i en ny tid17. En annan 
inspirationskälla för mig har varit boken Nya och gamla krig - Organiserat våld under globaliseringens 
era18 av Mary Kaldor. Jag vill återigen poängtera att dessa böcker har fungerat som 
inspirationskällor för mig. Därmed har jag valt att inte använda mig av alla dessa i mitt arbete för 
att således förhindra att mina reflektioner blir påverkade eller nyanserade av dem.    
 

                                                 
14 Bjereld, Ulf, Ekengren, Anne-Marie, Lilja, Christina, (2002) Internationella relationer- Perspektiv på konflikt och samarbete 
i världspolitiken Malmö: Daleke Grafiska AB 
15 Agrell, Wilhelm, (2002), Rustningens drivkrafter, Lund: Studentlitteratur 
16 Agrell, Wilhelm, (2002), Svenska förintelsevapen – Utveckling av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-70, Falun: 
ScandBook 
17 Agrell, Wilhelm, Bergesen, Ole, Helge, Ostreng, Willy, (2002) Internationella relationer – i en ny tid, Kristianstad: 
Kristianstad Boktryckeri AB 
18 Kaldor, Mary, (2000), Nya och gamla krig - Organiserat våld under globaliseringens era, Göteborg: Daidalos AB 
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Analys  
I denna del redovisar jag analysen och redogör för huvudpunkterna av materialet. Dessa 
huvudpunkter kommer att utgöra kärnan för den avslutande diskussionen och för att tydliggöra 
dem har jag delat in analysen i tre avsnitt. Nedan följer avsnittet Huvudaspekter där jag diskuterar 
problematikens grundläggande aspekter vilket följs av avsnittet Retorik kring ämnet. Det avslutande 
avsnittet har rubriken För och mot där jag ställer de olika aktörernas resonemang kring riktlinjerna 
mot varandra.  
 

Huvudaspekter  
Utifrån läsning av materialen menar jag att det finns fyra grundläggande aspekter av 
krigsmaterielexportens problematik. Jag har delat in dessa i krigsmaterielbenämning, de exporterande 
företagen och inkomster rörande exporten samt redovisning av mottagarländer. Jag tar även upp en 
beskrivning av ISP som är den myndighet vilken har till uppgift att kontrollera den svenska 
krigsmaterielexporten kring de fyra grundläggande aspekterna. Detta följs av en mycket kort 
sammanfattning av de riktlinjer vilka denna myndighet har att följa och upprätthålla.   
 Dessa områden benämner jag som huvudaspekter då jag anser att dessa delar redogör för de 
faktiska delarna inom detta område.  
 

Krigsmateriel   
Det finns tre kategorier för krigsmateriel, nämligen Krigsmateriel för Strid (KS), Övrig Krigsmateriel 
(ÖK) samt Produkter med dubbel användning (PDA). Inom kategorin KS finner vi bland annat 
finkalibriga eldrörsvapen, kanoner, bomber, NBC-stridsmedel, stridsfordon, krut och 
sprängämnen med mera. Med ÖK menas materiel som inte räknas som förstörelsebringande utan 
av mer reservdelliknande produkter, såsom delar till finkalibriga vapen, övningsammunition, 
skyddsmateriel, krut – och sprängämneskomponenter, programvaror med mera. Om ett land 
köpt KS av ett annat land och därefter köper tillhörande reservdelsliknande produkter till detta, 
till exempel en speciell form av ammunition till ett visst vapen, kallas detta för en följdleverans.19 
PDA innefattar produkter som kan användas både civilt och inom militären såsom till exempel 
olika kemikalier och högteknologiska verktygsmaskiner.20 Dessa förkortningar kommer jag 
fortsättningsvis att använda mig av i denna studie för enkelhetens skull.21  
 

                                                 
19 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s. 315-317 
20 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/05/45/174e2f37.pdf, s. 65, 2007-02-28 kl 13,34  
21 För fullständig lista se bilaga 1  
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Företag  
De tio största svenska exportföretagen av krigsmateriel under året 2006 exporterade för 
sammanlagt 9009 miljoner kronor. Av detta såldes KS för 2710 miljoner kronor och ÖK för 
6299 miljoner kronor.22  
 Nummer ett på listan över de företag vilka exporterade för största summan pengar, under året 
2006, var Saab AB vilka har mer än 13 000 anställda. Företaget är uppdelat i flertalet olika delar, 
affärsenheter, vilka i sig är uppdelade inom tre områden, nämligen försvar och 
säkerhetslösningar, system och produkter samt aeronautik.  

På andra plats kommer en tillhörande grupp till Saab AB, nämligen Saab Bofors Dynamics AB. 
Saab Bofors Dynamics är nog mest känd för granatgeväret kallat Carl - Gustaf.   
Därefter kommer BAE Hägglunds AB vilka ägs till 100 procent av BAE Systems Inc. i USA, vilkas 
huvudproduktion består av militära fordon.23   
 På fjärde och femte plats ses återigen två undergrupper till Saab AB, nämligen Saab Surveillance 
Systems och Saab Microwave Systems. Därefter följer Scania CV AB med inriktning motorer.24    
 På sjunde plats hamnar det till 100 procent tyskägda Kockums AB vilka ägs av HDW, 
Howaldtswerke-Deutsche Werft, GmbH25. Företaget är inriktat på ubåtar och ytfartyg.26  
 BAE Systems Bofors AB vilka ägs till 100 procent av BAE Systems Inc, USA, kommer på åttonde 
plats med sitt fokus på bland annat artillerisystem och intelligent ammunition.27   
Saab AB, Saab Systems ligger på nionde plats och sist, på denna kortfattade lista, på tionde plats ser 
vi ammunitionsfabriken Vanäsverken AB.28  
 Av detta kan läsas att de tio ledande företagen stod för 87 procent av den totala exporten av 
krigsmateriel under året 2006 samt att flertalet av dessa företag är utlandsägda.29 Detta kommer 
senare i denna studie visa sig vara en viktig, om än inte så mellan aktörerna omdiskuterad, aspekt 
att ha i åtanke vid analys av samtliga materiel.  
 

Inkomster  
År 2002 exporterade Sverige krigsmateriel för totalt 3438 mkr vilket motsvarar 0,42 procent av 
den totala varuexporten från Sverige. Fyra år senare var samma exportsiffra 201 procent högre, 
10372 mkr, motsvarande 0,95 procent av den totala varuexporten. Bara mellan åren 2005 och 
2006 höjdes summan med 20 procent. Dessa siffror visar att krigsmaterielexport innefattar 
enorma summor pengar varje år och att denna form av export ökar med tiden.  
                                                 
22 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/05/45/174e2f37.pdf s. 64, 2007-02-28 kl. 13,34 
23 http://www.defind.se/industri.html, 2007-03-28 kl. 15,24 
24 Ibid. 
25 Gesellschaft mit beschränkter Haftung, översatt; bolag med begränsat personligt ansvar 
26 http://www.defind.se/industri.html, 2007-03-24 kl. 10,58 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 För fullständig lista se bilaga 2  
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 Det finns även en tydlig skillnad mellan vilken kategori krigsmateriel som exporterades. Av 
den totala exporten år 2005 var fördelningen 59 procent ÖK och 41 procent KS. Under 2006 
förändras dessa siffror då 72 procent var ÖK och 28 procent var KS. Med andra ord ökade ÖK 
kategorin med 13 procent under ett år.30

 En tolkning av vari detta förhållande har sin grund kan vara att antalet följdleveranser, det vill 
säga tillhörande delar till produkter, stått för den stora delen av exporten. 31 Denna tolkning gör 
jag då ÖK är den störst växande exportformen, under år 2006, i vilken följdleveranser ingår.   
 

Mottagarländer  
Sydafrika var det land vilket Sverige främst exporterade krigsmateriel till under året 2006. 
Sydafrika köpte krigsmateriel för 1 862,4 mkr och exporten bestod av finkalibriga eldrörsvapen, 
ammunition, eldledningsutrustning, krigsfartyg och stridsfordon.32  
 Pakistan låg på andra plats med 1 201,5 mkr och till dem exporterade Sverige 
eldledningsutrustning, stridsfordon och något, några alternativt samtliga av produkterna robotar, 
raketer, torpeder och bomber.33  
 Till Nederländerna exporterade Sverige finkalibriga eldrörsvapen, kanoner, ammunition, 
eldledningsutrustning, NBC- stridsmedel (Nuclear, Biological and Chemical), krigsfartyg, 
stridsfordon, delar till kanoner och/eller pansarvärnsvapen samt övningsammunition för totalt 
1 018,8 mkr under 2006.34  
 På fjärde plats finner vi USA till vilka Sverige exporterade finkalibriga eldrörsvapen och 
tillhörande delar, kanoner, ammunition, eldledningsutrustning, NBC- stridsmedel, krigsfartyg, 
stridsflygplan, stridsfordon, riktade energivapen, delar till kanoner och/eller pansarvärnsvapen, 
övningsammunition samt tillverkningsutrustning till en summa av 953,1 mkr.35

 Bland annat EU och FN har satt upp embargos, det vill säga förbjudit handel, med vissa 
länder. Till vissa av dessa länder gällande år 2006 finns dock undantag, som till exempel Sudan, 
Irak, Somalia och Elfenbenskusten. Några av de länder, och även politiska grupper, som det inte 
finns några undantag för är Nordkorea, Libanon samt Usama bin Laden, Al-Qaida och Talibanerna.36  
 

                                                 
30 http://www.isp.se/documents/public/se/pdf/skr0607.pdf s. 61, 2007-03-02 kl. 15,23 
31 För fullständigt innehåll av dessa se KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s. 315-317 
32 http://www.isp.se/documents/public/se/pdf/skr0607.pdf s. 64, 2007-03-02 kl. 15,23 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. s. 112ff  
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Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)  
ISP bildades för elva år sedan, 1 februari 1996, och är en statlig myndighet vilken har till uppgift 
att kontrollera den svenska krigsmateriellexporten vilket även innefattar PDA.37 Exporten av 
PDA kontrolleras för att de berörda produkterna kan komma att utnyttjas för att framställa vapen 
eller andra destruktiva föremål, inte för att de är farliga i sig. Lagstiftningen utgår från att handeln 
i de flesta fall ska godkännas och endast om stark misstanke finns om att produkterna kommer 
att användas i fel syften skall en ansökan avslås.38  
 Enligt KRUT var tanken med grundandet av ISP ett försök att lätta på regeringens roll som 
beslutstagare. Detta, menar KRUT, har visat sig lyckats då regeringen efter reformen beslutat i 15 
ärenden, jämfört med före grundandet av ISP, år 1996, då de avgjorde i cirka 3000 ärenden varje 
år.39 Således styrs ISP av regeringen vilken har det yttersta beslutstagandet vid speciella fall, men 
det första steget vid ett beslutsfattande ligger hos ISP. ISP är även en nationell myndighet vilken 
ingår i FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen vilken även arbetar för nedläggningar av 
kärnvapen.  
 ISP är uppdelat i tre ansvarsområden vilka är krigsmateriel, produkter med dubbla 
användningsområden och kemvapenkonventionen.40 ISP har till uppgift att pröva varje enskilt 
ärende för sig för att därefter göra bedömning om att avslå alternativt godkänna ansökningar 
rörande utförsel, tillverkning, tillhandahållande och samarbete med det land som avses. Enligt de 
riktlinjer ISP har att följa kan export godkännas under förutsättning att den bland annat bedöms 
vara av vikt för det svenska försvarets behov samt att den inte strider mot Sveriges utrikespolitik. 
Andra faktorer som är av särskild vikt vid bedömning är mottagarlandets respekt för mänskliga 
rättigheter och att landet inte befinner sig i inre eller yttre väpnad konflikt. Dessa, och fler, 
aspekter tar ISP i beaktande vid ett beslutsfattande.41  
 Problem kan således uppstå då en del av faktorerna talar för ett godkännande och en del 
faktorer talar mot ett godkännande. Vid sådana tillfällen finns Exportkontrollrådet, EKR, där 
samtliga riksdagspartier är representerade vilka har den slutgiltiga beslutsfattanderätten i sina 
händer.42 Enligt denna konstellation kan varken regeringen eller enskilda statsråd hållas formellt 
ansvariga inför riksdagen för enskilda beslut som ISP fattat. Detta såtillvida inte ISP behandlat ett 
ärende på ett inkorrekt sätt, det vill säga utan att utgå från riksdagens riktlinjer och om regeringen 
vid ett sådant fall inte gjort något åt saken.43  
 Under 2005 avslog ISP tio stycken ansökningar. Dessa tio avslag bestod bland annat av 
Equadors ansökan om att köpa kanoner med anledning av den rådande situationen i landet, 
                                                 
37 http://www.isp.se/sa/node.asp?node=398, 2007-03-04 kl. 11,03 
38 http://www.isp.se/sa/node.asp?node=459, 2007-03-04 kl.11,17 
39 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s.17 
40 http://www.isp.se/sa/node.asp?node=366, 2007-03-04 kl. 11,14 
41 http://www.isp.se/sa/node.asp?node=398, 2007-03-04 kl. 11,03 
42 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s.106; Se även http://www.isp.se/sa/node.asp?node=525, 2007-03-05 
kl. 17,46 
43 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s.17 

http://www.isp.se/sa/node.asp?node=398
http://www.isp.se/sa/node.asp?node=459
http://www.isp.se/sa/node.asp?node=366
http://www.isp.se/sa/node.asp?node=398
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Etiopiens ansökan om flygplan utformade för militärt bruk med mera, dels på grund av deras 
brist i synen på mänskliga rättigheter och dels för bevarandet av den regionala säkerheten och 
freden. Georgien, Indonesien, Makedonien samt Serbien-Montenegros ansökningar avslogs alla 
på grund av att ISP ansåg att risken för spridning och vidareexport var för hög. De sistnämna 
länderna ansökte alla om ÖK.44 Även följdleveranser kan nekas om situationen i det specifika 
landet förändras mellan handelstillfällena. Under året 2006 avslogs ingen ansökan av ISP.45

 

Riktlinjer  
 

Tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller till annan samverkan med någon i utlandet avseende 
krigsmateriel, bör medges endast om sådan utförsel eller samverkan 

 1. bedöms erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov 

 av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt 

 önskvärd, samt 

 2. inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik. 46  

 

Dessa ord beskriver de grundläggande svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport. Med andra ord 
ligger grunden i dessa att se till att ett eventuellt samarbete bör leda till att trygga Sveriges 
framtida säkerhet samt att samarbetet inte går emot Sveriges förda utrikespolitik. 
 Export får däremot inte beviljas till en part vilken har ett embargo mot sig genom FN, EU 
eller OSSE47 eller till ett land som stödjer terrorism eller annan form av internationellt 
organiserad brottslighet såvida det inte finns undantag från exempelvis FN eller EU.48

 De ovanstående riktlinjerna säger även att ansökan av krigsmateriel för strid inte får 
godkännas om det tilltänkta mottagarlandet är en part i en väpnad konflikt oavsett om landet har 
givit en krigsförklaring eller inte. Detta inkluderar både oroligheter i det egna landet och mot ett 
annat land. Däremot bör en ansökan om övrig krigsmateriel godkännas, under förutsättning att 
mottagarlandet inte befinner sig i en väpnad konflikt, varken innanför eller utanför det egna 
landet.49  

                                                 
44 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/05/45/174e2f37.pdf, s. 66, 2007-02-28 kl 13,34 
45 http://www.isp.se/documents/public/se/pdf/skr0607.pdf, s. 30, 2007-03-02 15,23 
46 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9),  s. 297-299 
47 OSSE – Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa 
48 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s. 302 
49 Ibid. s. 298 
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  Även landets syn på de mänskliga rättigheterna är av vikt. Ett samarbete med Sverige gällande 
krigsmateriel får inte bidra till interna förtryck inom mottagarlandet eller stödja brott mot de 
mänskliga rättigheterna.50  
 

Retorik kring ämnet  
Under detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur aktörerna resonerar kring 
krigsmaterielexport och jag inleder med en beskrivning av KRUT samt de mest tongivande 
resonemangen vilka kan anses vara representativa för de olika aktörerna.  
 Efter detta följer den motremiss som KrF skrev vilken behandlar den kritik KrF har mot det 
som framkommit i KRUT samt inslag av Svenska Freds åsikter om Sveriges samarbetspartners.  
Avslutningsvis redovisas de svar jag fick från de två partierna vilket följs av de olika artiklarna där 
diskussion kring svensk krigsmateriel berörs. Detta för att skapa ett bredare perspektiv på olika 
resonemang kring problematiken.  
 

Krigsmaterielutredningen (KRUT)  
Regeringen beslutade den 10 juli 2003 att en statlig offentlig utredning skulle tillsättas för att se 
över den svenska krigsmateriellagstiftningen.51 De som står bakom denna utvärdering är ett 
femtontal personer från olika områden. Bland annat består dessa personer av sakkunniga inom 
bland annat Utrikesdepartementet och Försvarsmakten, experter inom bland annat Försvarets 
materielverk, en doktorand och en kommendörkapten inom försvarsmakten.52 Uppdraget kom 
att kallas KRUT och har bland annat inneburit att se över det svenska regelverket för 
krigsmaterielexport och däribland lagen, förordningarna och dess riktlinjer. Det nu gällande 
regelverket utarbetades i slutet av 1980-talet och trädde i kraft den 1 januari 1993. 
KRUT tillsattes, som de skriver i utredningen, på grund av  
 

[…] de förändringar som skett inom de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska områdena, 
vilka inneburit att såväl utveckling, tillverkning och anskaffning av försvarsmateriel som 
exportkontroll i ökande grad blivit föremål för internationellt samarbete.53  

 

Förändringar som skett i världen och även den organisationsförändring som skedde 1996 vilken 
innebar att tillståndsprövningen av exportärenden ändrades från regerings- till myndighetsnivå 
(ISP) har således legat till grund för denna utredning. Denna utredning blir således en jämförelse 

                                                 
50 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s. 298 
51 Ibid. s. 99ff 
52 Ibid. s. 1-2 
53 Ibid. s. 10 
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mellan hur det såg ut före denna reform från 1996 och hur det ser ut idag elva år senare. Detta 
samt förslag på förbättringar och vissa förändringar är själva kärnan av innehållet i KRUT.   
 KRUT:s  bedömning av ISP är att myndigheten har agerat i enlighet med de riktlinjer de har 
att följa och att de i och med sin ställning som myndighet bör fortsätta inneha en oberoende 
inställning till regeringen. De menar även att Exportkontrollrådets och ISP:s samarbete fungerat 
väl och utredningen poängterar att Sverige är ensamt i sitt slag om att ha ett Exportkontrollråd 
som består av representanter från samtliga av riksdagens partier. De menar att den påverkan och 
inflytande vilket riksdagspartiernas företrädare har via detta råd stärker legitimiteten i ISP:s beslut. 
De ser denna form av kontroll vara effektiv och att uppgifterna fullgörs och de kan inte se några 
anledningar till några större generella förändringar.54  
 Denna utvärdering menar även att Sveriges tidigare mål att vara krigsmaterielsoberoende av 
andra länder har fått ge vika. Detta bland annat på grund av den förändrade hotbildsutveckling 

vilken de menar existerar idag jämfört med den som fanns år 1996. Samtidigt menas det idag att 
det inte är nödvändigt och ekonomiskt omöjligt för Sveriges del att vara materiellt oberoende.55 
Vidare skrivs det att begreppet export utökas från att behandla inte bara produkter med 
tillhörande underhåll utan till ett mer långvarigt förhållande där även uppdateringar av såväl 
mjuk- som hårdvaror ingår.56  
 Tyngd ligger även på en önskan om benämningsförändring av begreppet krigsmateriel. Enligt 
KRUT är begreppet försvarsmateriel en mer korrekt benämning då detta är en benämning som är 
mer i tiden och som redan används parallellt med uttrycket krigsmateriel. De hänvisar bland 
annat till att den svenska krigsmakten har bytt namn till försvarsmakten samt att 
krigsmaterielinspektionen numer kallas för Inspektionen för Strategiska Produkter. Vidare menar 
de att ordet krigsmateriel kan verka vilseledande då de berörda produkterna inte nödvändigtvis 
behöver användas enbart till krigshandlingar, utan även inom det humanitära insatsområdet och 
inom samhällsförsvaret som just försvarsmateriel inom länder.57  
 USA är ett av de länder som det i princip finns utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska skäl att 
exportera till och samarbeta med. Detta är tills stor del baserat på Sveriges beroende av 
amerikansk teknologi och dess strävan att stärka samarbetet på försvarsmaterielområdet.58

 

Kristna Fredsrörelsen (KrF) och Svenska Freds 
Kristna Fredsrörelsen grundades år 1919 och är med dess 2500 medlemmar Sveriges andra 
största fredsrörelse. Rörelsen står för icke-våld och de beskriver sig själva med orden:  
 

                                                 
54 KrigsmaterielUtredningen, (SOU 2005:9), s. 17-18 
55 Ibid. s. 160 
56 Ibid. s. 15 
57 Ibid. s. 246 
58 Ibid. s. 172 
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Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som utifrån evangeliets budskap om Guds rike vill 
verka för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld.59

 
De skriver vidare att de verkar för att förebygga alla former av våld och detta genom att bland 
annat motarbeta all produktion och handel med vapen. Detta arbetar även Svenska Freds för, 
vilken är Sveriges största fredsrörelse med 6000 medlemmar. De är politiskt och religiöst 
obundna och menar att krig och konflikter ska lösas genom  
 

[…]samarbete, ekonomiska medel och diplomati.60

 
 KrF reagerade starkt på KRUT och dess innehåll. Detta visade dem genom att bland annat 
skriva en 13 sidor lång remiss där de klargör sina ställningstaganden till det som framkommit i 
KRUT.61 I denna remiss går att läsa att KrF inte håller med KRUT-utredningen om att de 
försvarspolitiska skälen, att samarbete mellan länder i form av bland annat export således skulle 
stärka det svenska försvaret. KrF menar att synen på att Sverige behöver exporten för att trygga 
sitt eget försvar, på grund av minskad import av krigsmateriel, är felaktig. KrF ståndpunkt är den 
att de anser att med Sveriges goda internationella rykte inte skulle ha svårigheter att anskaffa det 
materiel försvaret skulle behöva utan att ingå starkare exportsamarbeten med andra länder.62  
 Därefter kritiserar KrF förslaget att kategorin export utökas och att fler produkter således 
skulle kunna falla inom kategorin följdleveranser. KrF menar att detta förslag möjliggör ett stort 
språng bort från de nuvarande riktlinjerna och att detta redan har fått och kan komma att få fler 
stora konsekvenser. Dessa konsekvenser, menar KrF, har uppstått bland annat på grund av att 
det inte finns någon tidsbegränsning för följdleveranser. De skriver att detta har medverkat till att 
 

[…] fortsatt att exportera krigsmateriel till Indonesien i upp till 30 år efter att de första 
leveranserna gjordes, trots att landet begått grova och omfattande brott mot mänskliga 
rättigheter och det finns flera våldsamma konflikter i landet. 63

 

Med detta hänvisar de även till Sveriges andra största mottagarland av krigsmateriel, Pakistan, 
vilka befinner sig i en väpnad konflikt. Dessa fakta kritiserar även Svenska Freds och Frida Blom, 
ordförande i Svenska Freds, säger: 

 

                                                 
59 http://www.krf.se/vadarkrf.asp, 200-03-02 kl. 10,48 
60 http://www.svenskafreds.se/foreningen/, 2007-03-22 kl. 17,45 
61 http://www.krf.se/download/050602-krf-remiss-krut.pdf, 2007-03-05 kl. 19,35 
62 Ibid. s. 3 
63 Ibid. s. 5 
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Att Sverige exporterar krigsmateriel till Pakistan legitimerar de människorättsbrott som 
militärregimen är skyldig till.64

   
De hänvisar här till Utrikesdepartementets uttalande om Pakistan där det står att  
 

Situationen för de mänskliga rättigheterna förblir dålig trots vissa förbättringar under senare 
år.65

 
Detta kan tolkas som att KrF och Svenska freds menar att följdleveranserna kan bidra till 
fortsatta konflikter och att de rådande förhållandena i mottagarlandet inte uppmärksammas och 
reflekteras kring av de bakom ett godkännande av denna export.  
 KRUT:s förslag att ändra krigsmateriel till försvarsmateriel ses som ett försök att ytterligare 
sudda ut gränserna för de svenska riktlinjerna, enligt KrF. KrF menar att då det inte är säkert att 
all exporterat krigsmateriel kommer att användas till försvar utan även till krigshandlingar bör 
begreppet krigsmateriel fortsätta vara den benämningen som skall användas. De menar att 
begreppet krigsmateriel innefattar både begreppet försvar och anfall, men att 
försvarsmaterielbegreppet enbart fokuserar på just försvar.66

  KrF reflekterar vidare kring deras uppfattning om att utredningen likställer 
krigsmaterielexporten med övrig näringsverksamhet, det vill säga som vilken export som helst. 
Detta menar KrF är orimligt och de skriver vidare, bland annat, att;  
 

Det är svårt att undvika tanken att utredarens förslag delvis har som syfte att dölja det 
besvärande faktum att svenskproducerade vapen används i krig och väpnade konflikter. 67

 
 KrF ställer sig tvekande till regeringens roll som den styrande inom praxisutvecklingen och 
hänvisar då till att inga ärenden överlämnats till regeringsnivå sedan år 2000. Detta menar de kan 
vara en konsekvens av ett för nära förhållande mellan ISP och de exporterande företagen vilket 
KrF anser kan leda till att mer onyanserade beslut fattas inom ISP. Vidare siar KrF om att 
beslutsfattande tagna på regeringsnivå kommer att bli vanligare och att det vid dessa situationer 
inte samråds mellan ISP och Exportkontrollrådet. Detta menar de kan komma att påverka 
förhållande mellan ISP och regeringen där parternas roll i det hela blir allt mer oklara.68  
 KrF ställer sig kraftfullt kritiskt till ett starkt samarbete med USA och menar att ett samarbete 
är kontroversiellt och olämpligt.  
                                                 
64 http://www.svenskafreds.se/foreningen/, 2007-03-22 kl. 18,27 
65 http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13984, 2007-03-18 kl. 16,58 
66 http://www.krf.se/download/050602-krf-remiss-krut.pdf s. 12, 2007-03-05 kl. 19,35 
67 Ibid. 
68 Ibid. s. 9 -10 
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Sveriges anseende som en fri utrikespolitisk röst kommer skadas kraftigt, om vi genom praktisk 
handling och per definition står bakom amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik, oavsett hur 
den bedrivs.69  

 
Detta grundar sig bland annat på att, som KrF skriver, USA vid ett flertal tillfällen inte följt vare 
sig FN:s riktlinjer eller den internationella domstolen. De hänvisar här till, som de uttrycker det, 
USA:s invasion i Irak som en anledning till att USA skulle vara en olämplig samarbetspartner.70

 

Svenska partiers ståndpunkter 
Nedan redovisar jag de svar jag fick från de två partier vilka svarade på min fråga om partiernas 
syn på den svenska krigsmaterielexporten.  
 Centerpartiet poängterade att det inte är möjligt att ha en helt svensk försvarsindustri utifrån 
de ekonomiska och de teknologiska aspekterna och de menar att ett internationellt samarbete 
krävs för att säkra Sveriges framtida säkerhet. Just Sveriges framtida säkerhet genomsyrar deras 
svar och ställning till detta ämne och de är noga med att redogöra att varje enskilt exportärende 
noga avvägs med gällande riktlinjer och att varje beslutstagande måste ta hänsyn till den balans 
som skall råda mellan Sveriges säkerhets, – försvars, – och utrikespolitiska intressen inom ett 
specifikt ärende.71 De skriver att  
 

[…]ytterst måste det handla om att slå vakt om Sveriges långsiktiga säkerhet.72  

 
Denna tanke ligger djupt rotad inom centerpartiet, även när det kommer till samarbetet med USA 
vilka, de facto, ingår i en väpnad konflikt med bland annat Irak. De skriver att de folkrättsliga 
överväganden som skall tas i beaktande vid ett fortsatt samarbete med ett land som gått till 
väpnat angrepp utan FN-mandat måste vägas upp mot landets (läs Sveriges) fortsatta säkerhet.73 
De skriver;  
 

Vårt internationella samarbete bygger på ömsesidighet och Sveriges trovärdighet som 
samarbetspartner. Detta gäller inte enbart på exportsidan utan Sverige är också beroende av 

                                                 
69 http://www.krf.se/download/050602-krf-remiss-krut.pdf, s. 5, 2007-03-05 kl. 19,35 
70 Ibid. s. 4 - 5 
71 Svar från centerpartiet via Maud Klerby, 2007-03-19 kl 14,11 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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import för att säkra våra försvarsbehov. Därför har vi byggt upp en långsiktig samverkan på 
det försvarsindustriella området med en rad länder, inte minst med USA och Storbritannien.74

 
Fortsättningsvis menar de att utan inblandning av utländska företag, i form av ägandeskap eller 
utländska komponenter,  
 

[…]kan de svenska försvarsmaterieltillverkarna inte producera materielen.75

 
 Socialdemokraterna anser att Sverige även i fortsättningen skall föra en restriktiv 
vapenexportpolitik. De betonar att varje ärende behandlas enskilt och de menar att det genom 
detta uppnås precision vid beslutsfattandet.76  
 De tydliggör även att vid ett embargo från EU eller FN mot ett land avbryts alla nya åtagande 
samt alla följdleveranser till just det berörda landet. Samtidigt påpekar de att ett mottagarland till 
något svenskt vapensystem  
 

[…]måste kunna lita till systemet under lång tid 77

 
och att det därmed är skäligt att landet får köpa tillhörande delar till systemet, det vill säga 
följdleveranser. Detta skall ske under förutsättning att inga nyuppkomna och försämrade 
omständigheter gör att detta kan ifrågasättas. De menar att Sverige i dessa fall ska kunna avbryta 
sitt samarbete med det aktuella landet.78

  De skriver vidare att det stora antalet samarbetspartners Sverige har inom denna industri 
bidrar till en fortsatt teknisk utveckling och således skapar en god konkurrenskraft inom 
försvarsindustrin samt att detta bidrar till att Sverige ges möjlighet att påverka andra länder och 
verka för vår restriktiva inställning till vapenexport. Avslutningsvis skriver de att de inte kommer att 
jobba för att lätta på de regler och restriktioner som existerar idag inom den svenska 
vapenexportens område.79

 

Artiklar 
I Dagens Nyheter den 25 januari 2007 skrev Birgitta Ohlsson, Folkpartiet, ett inlägg angående det 
inledda samarbetet mellan 2005 års dåvarande socialdemokratiska regeringen och Förenade 
                                                 
74 Svar från centerpartiet via Maud Klerby, 2007-03-19 kl. 14,11 
75 Ibid. 
76 Svar från socialdemokraterna via Karin Berg, 2007-03-19 kl. 16,01 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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arabemiraten, vilket påbörjades under året 2005. Det Ohlsson representerar i denna artikel är 
Folkpartiets motsättning till detta avtal då det handlar om ett samarbete, från Sveriges sida, med 
en diktatur.80 Detta, menar hon, bryter mot en av de grundläggande delarna inom 
krigsmaterielexporten, nämligen att verka för att främja demokratin och de mänskliga 
rättigheterna. Hon skriver: 
 

Friheten, demokratin och de mänskliga rättigheterna måste ibland försvaras med vapen. Men 
att understödja diktaturer är både omoraliskt och olämpligt. Det går inte att förhålla sig neutral 
mellan demokrati och diktatur.81  

 
Ohlsson skriver även om Folkpartiets förslag om att införa ett demokratikriterium vilket skulle 
innebära att vissa krav på demokratisk utveckling måste uppfyllas för att få bli mottagare till 
svensk krigsmateriel. Detta med syfte att förhindra samarbete med länder med diktatoriskt 
styre.82  
 Hon påpekar att ett samarbetsavtal mellan Sverige och Förenade arabemiraten skulle strida 
mot Svensk utrikespolitik bland annat på grund av att det aktuella landet i fråga inte skrivit under 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 83

 Gunnar Jonsson skriver, några timmar senare samma dag i samma tidning, om den nuvarande 
moderata statsministerns, Fredrik Reinfeldt, svar på Ohlssons uttalande.84 Reinfeldt sade vid det 
tillfället att Sverige redan handlar med det berörda landet och att under år 2005 handlades det 
med varor för 65 miljoner kronor. Han påpekar även att det vid flertalet tillfällen har diskuterats 
kring Sveriges avtal med land som inte är demokratiskt präglat och att det inte går att fatta sådana 
beslut utan att ta bland annat EU:s regler och den svenska lagstiftningen i beaktande. 85  
 Peter Kadhammar skriver i en artikel i Aftonbladet om den nya granaten Excalibur vilken ska 
exporteras till USA som ett komplement till USA:s trupper i Irak.86 I artikeln står det att Sverige 
inte får sälja materiel till ett krigförande land, men Kadhammars text visar på att i verkligheten 
följs inte detta då samarbetet med USA är stort. Kadhammar skriver om BAE Systems 
informationschefs, Christer Henebäcks, åsikter om den aktuella varan Excalibur, vilken anses var 
världens mest avancerade granat i nuläget (och således klassas som en produkt inom kategorin 
KS). Kadhammar menar att Henebäck stöder detta samarbete till fullo och det uttrycks med 
orden: 
 

                                                 
80 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=609780, 2007-01-30 kl 10,46 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=610227, 2007-01-30 kl 17,04 
85 Ibid. 
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Irak har inneburit en renässans för artilleriet. Amerikanerna har insett att det inte räcker med 
luftherravälde. De behöver ett nytt slags granat som kan användas i den nya tidens krigföring, 
ett krig där ’fienden finns överallt omkring dig’.87

 

Detta kan tolkas som att Henebäck menar att konflikten mellan USA och Irak har gett Sverige 
möjligheten att bland annat få visa sin tekniska kompetens inom detta område.88

 

För och mot  
I denna del jämför jag hur aktörerna resonerar kring två centrala aspekter jag utkristalliserat ur 
problematiken kring riktlinjerna och det faktiska agerandet kring frågor rörande export i sig och 
export i förhållande till krig. 
 Den första punkten är de olika aktörernas grundläggande syn på krigsmaterielexport samt 
aktörernas förhållande till neutralitet. I denna del har jag även dragit paralleller mellan de tre 
världsmodellerna och de olika aktörernas förhållningssätt till internationella samarbeten, med 
fokus på krigsmaterielexport. Även om de olika aktörernas förhållningssätt kan ses vara 
influerade av flera av dessa modeller har jag valt att göra vissa hårddragningar. Detta för att 
tydliggöra min tolkning av de mest utgörande skillnaderna mellan aktörerna. Därefter följer 
punkten Sverige och USA där jag ämnar se de olika aktörernas ställning till detta samarbete.  
 

Synen på export  
Det jag finner vara den röda tråden inom krigsmaterielexport är det internationella samarbetets 
roll, betydelse och innebörd. De som är positivt inställda till denna exportform lägger stor vikt 
vid de ekonomiska och tekniska aspekterna medan de som tar avstånd från detta verkar se mer 
till människan bakom vapnet. Just denna åtskillnad i betydelsen av den svenska 
krigsmaterielexporten har visat sig utgöra grunden för en djup och invecklad diskussion. Å ena 
sidan ser vi dem som anser att en väl fungerande krigsmaterielexport leder till ökad säkerhet inom 
Sveriges egna gränser, samtidigt som det visar på en god kompetens och påvisar Sveriges ställning 
och rangordning jämfört med andra länder. Detta anser till exempel Christer Henebäck, BAE 
Systems informationschef, och personerna bakom KrigsmaterielUtredningen. Då Sveriges 
vapenlag i grunden utgörs av en förbudslag och att det därmed behövs speciella tillstånd för att få 
tillverka och exportera krigsmateriel, ses detta vara så pass kontrollerat att inga former av 
otillbörlig hantering ska kunna förekomma. 89  Denna syn skulle kunna förklaras utifrån den 
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anarkimodell vilken jag skrev om tidigare. 90 Då den exportvänliga sidan poängterar att ett starkt 
internationellt samarbete bidrar till att trygga det egna landets framtida säkerhet, sätts just det 
egna landet i fokus. Samarbetet ses på som en åtgärd för att bevara landets egna intressen och 
samtidigt förstärka sin position i världen. Således behövs internationell krigsmaterielexport både 
för att förstärka och förbättra det egna förvaret, samtidigt som detta samarbete bidrar till en ökad 
inblick i det andra landets resurser.  
 Här kommer jag att tänka på en mening som jag läste i inspirationsboken Nya och gamla krig - 
Organiserat våld under globaliseringens era av Mary Kaldor.  
 

De relevanta dragen i dessa förändringar är att betydelsen av en territoriellt baserad 
massproduktion minskat dramatiskt, att finansvärlden och teknologin globaliseras och att 
marknaderna alltmer specialiseras och diversifieras.91

 
De förändringar som åsyftas är den alltmer utbredda globaliseringen vilken möjliggörs genom 
internationella samarbeten. Jag har tolkat detta som att hon menar att krig idag inte har som 
fokus att utöka ett lands territoriella makt utan att krig idag handlar om att besitta ekonomisk 
makt och status. Detta kopplar jag till den tidigare tanken om imperialism ur vilken 
anarkimodellen skapades.  
 Motståndarna till krigsmaterielexport bortser till stora delar från den statusbringade delen av 
detta och lägger vikt på dessa produkters faktiska användningsområde, vilket bland annat Kristna 
Fredsrörelsen gör. Denna sida kan anses verka för en värld mer lik världssamhällemodellen. 92 
Även inom denna är internationellt samarbete viktigt, men denna bortser från det anarkistiska 
statusperspektivet och ställer sig negativ till export av krigsmateriel, då våld inte anses lösa våld. 
Istället ses det som att internationella samarbeten, både genom över- och undernationella aktörer, 
leder till ett minskat antal konflikter då länder skulle vara mer beroende av varandra på ett fredligt 
plan.  
 Detta tolkar jag som att de olika aktörerna drar fördel av olika saker i samma text. Därigenom 
sker en artikulation, det vill säga olika innebörder och olika tyngdpunkter åläggs en och samma 
text beroende på aktörens inställning till krigsmaterielexport. Att ge Sverige högre status och 
ökad teknologisk kunskap lindas in i det grundläggande för riktlinjerna, att skydda Sveriges 
framtida säkerhet, enligt min tolkning av KRUT. Jag tolkar det dessutom inte som så att denna 
sida ser neutralitet som det viktiga, utan att det är Sveriges säkerhet som är i fokus vid en 
eventuell konflikt. 
  På andra sidan finner jag de som lägger vikt på den del som säger att Sverige inte får stödja en 
väpnad konflikt. Jag vill mena att motståndstagarna till export, till exempel Kristna Fredsrörelsen 
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92 Hettne, Björn, (1990), Att studera internationella relationer, Göteborg: Vasastadens Bokbinderi AB, kap. 3 
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och Centerpartiet, vill att Sverige utnyttjar sin möjlighet till neutralitet och således enbart 
koncentrerar sig på de fredsbevarande insatserna.  
 

Sverige och USA  
Dessa olika ställningstaganden är även grundbulten i de många diskussioner kring huruvida 
Sverige ska samarbeta med länder vilka är en part i en pågående väpnad konflikt, såsom USA och 
Irak. Denna konflikt är vanligt förekommande som exempel, från båda sidor, för att tydligt påvisa 
de olika sidornas ståndpunkter. Den exportvänliga sidan poängterar bland annat den 
statusrelation vilken frambringas genom ett samarbete med, vad som kan anses vara, ett av de 
teknologiskt ledande, en av de mest militärt utvecklade länderna i världen samt ett av nutidens 
kärnländer, USA. Mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna, både historiskt och vid 
ansökningstillfället, ska tas i beaktande vid ansökan om export. Således menas det att en ansökan 
inte bör beviljas om det finns risk för att det aktuella materialet kan komma att användas till 
förtryck inom det tilltänkta mottagarlandet eller om ett exportavtal kan komma att användas till 
annat än till lagliga försvars- och säkerhetsändamål. 93 De som ställer sig kritiska till ett samarbete 
mellan USA och Sverige ser att svensktillverkad krigsmateriel ämnas användas i en väpnad 
konflikt och således bryter mot dessa riktlinjer. Detta problem tar även avstamp i vilken syn 
aktören har på USA:s intåg i Irak. Ofrånkomligt är att det pågår en väpnad konflikt, men 
problematiken ligger i om man ser på det som en försvarsreaktion eller som en krigsförklaring 
från USA:s sida. Ses det på som en försvarshandling kan det sägas att det är fullt acceptabelt att 
exportera materiel till USA då Sverige hjälper till att skydda ett terrorutsatt land som varit 
tvungna att skydda sina medborgare och sin nations gränser med hjälp av vapen. Ser man på 
detta som en krigsförklaring blir en export oacceptabel då Sverige stödjer och exporterar till ett 
land som är krigförande. Detta kan ses och diskuteras ur en etisk och moralisk synvinkel, men 
faktum kvarstår att det i riktlinjerna står att ingen export får godkännas till ett land som befinner 
sig i en väpnad konflikt, oavsett krigsförklaring skett eller inte. Därmed, anser jag, finns det en 
diskrepans mellan riktlinjernas formulering och aktörernas agerande, det vill säga mellan texten 
och dess sociala praktik. Därmed möjliggör det retoriska upplägget flera tolkningsmöjligheter och 
därmed även ett alternativt handlingsutrymme. Riktlinjerna säger att Sverige inte ska medverka till 
att förvärra situationer i länder, vare sig det handlar om så kallade periferiländer eller kärnländer. 
Det paradoxala i detta är, enligt mig, att det faktiska handlandet bidrar till att skapa den 
hotbildsutveckling de pratar om och försöker värja sig mot. Detta görs genom export av 
krigsmateriel till konfliktdrabbade och/eller militära insatser, även om de må vara i 
fredsbevarande syften.  
 Det faktum att exemplet Bofors, vilka skall exportera granaten Excalibur, ägs till 100 procent 

av ett amerikanskt bolag skapar även det fler synvinklar att ta hänsyn till. 94  Dels kan det ses som 
                                                 
93 KrigsmaterielUtredningen (SOU 2005:9), s. 22-23
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ett gott samarbete där Sverige får möjlighet att ta del av och vara med och påverka den tekniska 

utvecklingen och således hjälpa till att försvara ett av de mäktigaste länderna i världen. Dels kan 

det ses på det helt motsatta hållet, nämligen att Sverige stöder ett land vilket förklarat krig mot ett 

annat, vilket således skulle gå stick i stäv med de svenska riktlinjerna. 
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Slutdiskussion  

Det jag har sett vara en av de avgörande punkterna för ett ställningstagande i detta ämne är vilken 
syn på världen som agerar utgångspunkt. Ses världen på som att det primära är att bevara den 
egna nationens intressen, öppnar detta upp för ett starkt internationellt samarbete. På så vis får en 
nation ta del av andra länders kunskap och den egna nationen får visa sin kunskap för en annan 
nation. Detta bidrar till en viss konkurrens, vilket jag kan tycka är bra. Konkurrens skapar 
kreativitet och viljan att förbättra, kort sagt utveckling. I och med detta skapas en viss hierarki i 
världen om vilket land som är rikast och mäktigast. Det blir en tävlan mellan länder, där jag tror 
att de länder som befinner sig i periferin inte riktigt räknas till 100 procent och således inte har 
samma förutsättningar för att kunna bli ledande. Snarare verkar det som att periferiländer endast 
hjälper kärnländerna att förstärka sina positioner utan att kärnländerna lägger allt för stor vikt vid 
dem. Och detta menar jag kan bli farligt, då Sveriges samarbete med USA kan lätt betraktas som 
att alla fiender till USA därmed även blir fiende till Sverige. Jag känner att vi till stor del är med 
och skapar den hotbildsutveckling som för-sidan talar om som grund för ökat internationellt 
samarbete. Sverige har, enligt mig, tagit USA:s sida i denna konflikt. Detta kan få konsekvenserna 
att, dels blir vi inspirerade av USA och deras syn på terrorism, och dels att de så kallade 
terroristerna likställer Sverige med USA. Att inte arbeta mot terrorism känns som att starta bråk 
med USA. Att arbeta mot terrorism, ja, är att starta bråk mot terrorismen. Så för att få tillgång till 
mer avancerad teknologi och för att ”trygga Sveriges framtida säkerhet” har Sverige valt att 
samarbeta med USA och således att arbeta mot terrorism.  Skulle nu Sverige bli utsatta för 
”terroristdåd” hoppas jag innerligen att det ses som att alla arbetstimmar, mannatimmar och 
pengar det måste ha lagts ner på framställningen av vapen, som Excalibur och annat 
krigsmateriel, har varit värt det. För enligt mig är det Sverige i sig själv som i sådana fall satt sig i 
denna situation.   
 När världen ses på som ett enda samhälle, där nationens gränser och innehåll i sig inte är det 
viktiga, skulle jag vilja påstå att innebörden av internationella samarbeten får en helt annan 
innebörd. Dessa relationer blir då en form med, vad jag vill kalla, familjeliknande relationer. 
Utifrån detta skapas fred. För jag tvivlar på att flertalet människor vill ingå en väpnad konflikt 
med sin familj. Ärligt talat så tvivlar jag på hela denna världssyns möjliga existens över huvud 
taget. Min åsikt är den att för att kunna uppnå ett mål måste samtliga berörda vilja uppnå detta 
mål. Och som visats, i tidigare delar, är inte världen formad så. Olika aktörer drar nytta av olika 
saker och sätter sina egna intressen i fokus framför andras. Själv är jag en anhängare av världsfred 
vilket jag även tror att alla aktörer i denna uppsats också är. Jag tycker inte att väpnade konflikter 
är lösningen på vad än problemet må vara. Jag tror inte att våld löser våld. Dock är jag samtidigt 
medveten om att andra personer tycker det och därmed, så länge det finns två sidor av samma 
mynt, tvivlar jag på att parterna skulle kunna enas och arbeta för ett gemensamt mål. Detta mål 
skulle innebära en kompromiss där alla parter skulle få ut precis lika mycket, vilket jag tror är 
ogenomförbart i dessa sammanhang.  
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Hur regler och riktlinjer följs tycks vara beroende av hur de formuleras och av vilka intressen 
användaren av dem har. Kan något tolkas på olika sätt kommer detta att ske. Detta visar sig 
tydligt i exemplet Sverige och USA. Sverige anser sig vara beroende av USA och deras kunskaper 
inom bland annat teknologi. Jag tror att på grund av de kunskaper USA kan ge Sverige har 
Sverige valt att lätta lite på vissa regler och, så att säga, tolkat vissa riktlinjer lite annorlunda mot 
hur man hade tolkat dem om det handlat om ett annat land. För att skydda Sveriges framtida 
säkerhet, som det så fint har presenterats, har Sverige valt att hålla sig på god fot med USA. Detta 
dels för att jag inte tror att det anses bra att vara ovän med en stormakt och dels för att Sverige 
därmed ges chansen att få sola sig i glansen av USA:s inflytande. Samtidigt visar Kristna 
fredsrörelsen en annan sida. De kritiserar att det faktiska agerandet från Sveriges sida inte 
överensstämmer med vad som står i riktlinjerna.  
  
På tal om riktlinjer har jag funderat kring det faktum att flera ”svenska” företag bland annat ägs 
av företag i USA och Tyskland. Kan det kallas för export när produkter levereras till dess ägare, 
även om produktion och ägande befinner sig i olika länder? Även här sker en viss omtolkning av 
riktlinjerna. USA befinner sig i en beväpnad konflikt, men samtidigt har de ju rätt att ta del av 
sina egna produkter. Företag är ju inte alltid nationsbundna så kanske kan vissa riktlinjer kringgås 
även om det handlar om export av krigsmateriel med nationsbundna riktlinjer. Men jag vore 
orättvis om jag inte nämnde att riktlinjer inte är lagar och måste följas utan de bör följas.    
 Detta för mig in på den neutralitetspolitik vilken Sverige valt att föra. Sverige har valt att ge sig 
själva möjligheten att kunna ställa sig utanför konflikter, det vill säga ställa sig neutrala i en fråga. 
Men tar Sverige den möjligheten? Enligt mig är svaret nej på denna fråga. Sverige bryr sig inte ens 
om att se om det säljs till en demokrati eller en diktatur. Bara vi får trygga vår egen framtida säkerhet 
så kan vi sälja till vilket land som helst.  
 Våra riktlinjer är fina och ställningstagande, men ord och handling är i detta fall inte samma 
sak. Indirekt stödjer vi ett land som befinner sig i krig. Här anser jag inte att grunderna till detta 
krig, om USA försvarar sitt land eller invaderar Irak, är av betydelse, vilket inte heller ska spela 
roll om man ser till riktlinjerna. De befinner sig i krig. Ett krig som innehåller våld. Ett krig som 
innehåller vapen. Ett krig som innehåller död.  
 Således vill jag uppmärksamma det faktum att även om landet Sverige inte må ha befunnit sig i 
krig sedan år 1814, så befinner sig svenska produkter dagligen, år 2007, i krig. Sveriges stämpel 
om att vara ett lugnt land med fredsfrämjande politik följs bara inom landets gränser, inte utanför 
dessa, och på pappret. Sverige ställer sig inte neutralt i väpnade konflikter och arbetar inte för att 
skapa fred. Definitivt inte i konflikten mellan USA och Irak. Sverige förhåller sig mitt i den och 
hjälper till att förstärka den väpnade konflikten. 
Sverige är i krig.    
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Bilagor 

Bil. 1     Kategorier av krigsmateriel – den svenska krigsmaterielförteckningen och  

       EU:s  militära lista, beskrivning av typ av produkter 
Beteckning  
enligt EU:s  
Militära  
Lista  

Beteckn  
enl  
svensk  
KM-  
förteckn  
(KS)  

Beteckn  
enl svensk  
KM-  
förteckn  
(ÖK)  

Beteckn  
enl  
svensk  
KM-  
förteckn  

Typ av materiel  

1  1  21  KS1  Finkalibriga eldrörsvapen  
2  2  22  KS2  Kanoner, pansarvärnsvapen  
3  3  23  KS3  Ammunition  
4  4  24  KS4  Robotar, raketer, torpeder, bomber  
5  5  25 a-b, d  KS5  Eldledningsutrustning  
6  10  30a-c,e  KS6  NBC-stridsmedel  
7  6  26 a(del), b  KS7  Krut och sprängämnen  

8  7  27  KS8  Krigsfartyg  
9  8  28  KS9  Stridsflygplan  
10  9  29  KS10  Stridsfordon  
11  33  

del från KS 4, 10, ÖK 28, 29  
KS11  Riktade energivapen  

12  ÖK21  Finkalibriga eldrörsvapen, delar m m  
13  26 a (del), c-d, 32  ÖK22  Kanoner,pansarvärnsvapen,delar mm 

14  35  ÖK23  Övningsammunition m m  
15  33,34  ÖK24  Övn.raketer,röjningsutrustning m m  
16  ÖK25  Spanings- och mätutrustningar m m  
17  25 c, 30d  ÖK26  Skyddsmateriel m m  
18  36a-b  ÖK27  Krut- och sprängämneskomponenter 
19  11  31  ÖK28  Fartyg för bevakning m m  
20  ÖK29  Flygplan utformade f. mil. bruk m m  
21  37  ÖK30  Fordon utformade för mil. bruk m m 
22  36c  ÖK31  Riktade energivapen  
ÖK32  Fortifikationer  
ÖK33  Elektronisk utrustning för mil. bruk  
ÖK34  Fotografisk och elektrooptisk utrustn.  
ÖK35  Övningsmateriel  
ÖK36  Tillverkningsutrustning  
ÖK37  Programvara  
 

Källa: http://www.isp.se/documents/public/se/pdf/skr0607.pdf s. 77
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Bil. 2                        23.3.13 De exporterande företagen 2006 

Företag med export över 10 miljoner kronor, i miljoner kronor 
 

Företag  KS  ÖK  Totalt  
Saab AB  - 2 206 2 206  
Saab Bofors Dynamics AB  1 042 531 1 573  
BAE Systems Hägglunds AB  671 560 1 231  
Saab AB, Saab Surveillance Systems  - 1 182 1 182  

Saab AB, Saab Microwave Systems  270 590  860  

Scania CV AB  - 569 569  
Kockums AB  27 417 444  
BAE Systems Bofors AB  233 118 351  
Saab AB, Saab Systems  180 121 301  
Vanäsverken AB  287 5 292  
FFV Ordnance AB  - 199 199  
Volvo Aero AB  - 192 192  
BAE Systems SWS Defence AB  - 165 165  

EURENCO Bofors AB  133 3 136  
Saab Training Systems AB  - 130 130  
Norma Precision AB  7 119 126  
Exensor Technology AB  - 109 109  
Saab AB, Saab Avitronics  - 89 89  
FLIR Systems AB  - 35 35  
Saab Barracuda AB  - 33 33  
Aimpoint AB  0 21 21  
Scanjack AB  20 - 20  
Polyamp AB  - 14 14  
Botnia Production AB  - 13 13  

 
Följande företag exporterade för mellan 1 miljon och 10 miljoner kronor 2006:  

Saab AB, Saab Aerotech, Saab Underwater Systems AB, Nammo Vingåkersverken AB, Degerfors Formnings AB 
(Deform), Cross Country Systems AB, Nammo LIAB AB, N. Sundin Dockstavarvet AB, INM Mekaniska AB, 
Chelton Applied Composites AB, Airsafe Sweden AB, Befyraem Technologies AB, PartnerTech Karlskoga AB, 
Åkers Krubruk Protection AB, Schill Reglerteknik AB.  
 
Följande företag exporterade för mindre än 1 miljon kronor 2006:  

Techsonic Aerosystems AB, Filtrator, Värme & Vent AB, Optronic Partner dp AB, Ekenäs Mekaniska AB, Waltreco 
AB, Comtri Produktion AB, Comtri AB, Saab Bofors Test Center AB.  

 
Källa: http://www.isp.se/documents/public/se/pdf/skr0607.pdf s. 78 

  


	Språk 
	Rapporttyp 
	Titel  
	Sammanfattning 
	Nyckelord 
	 
	Syfte  
	Metodologi  
	Material  
	Aktörer  

	Metod  
	Världsordning  
	Anarkimodellen  
	Världssamhällemodellen  
	Världsystemmodellen  
	 
	Neutralitetspolitik  

	Bakgrund   
	Inspirationskällor  

	 Analys  
	Huvudaspekter  
	Krigsmateriel   
	Företag  
	Inkomster  
	Mottagarländer  
	Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)  
	Riktlinjer  

	Retorik kring ämnet  
	Krigsmaterielutredningen (KRUT)  
	Kristna Fredsrörelsen (KrF) och Svenska Freds 
	Svenska partiers ståndpunkter 
	Artiklar 

	För och mot  
	Synen på export  
	Sverige och USA  


	 Referenser 
	Tryckta källor 
	Elektroniska källor 
	E-postkorrespondens  

	 Bilagor 


