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Förord 

 
Detta är en första rapport i projektet Mellan förbud och exportfrämjande: om 
vapenexport från Sverige. Detta projekt driver jag själv, på eget initiativ och utan 
någon särskild finansiering. Jag har dock haft förmånen att delta i seminariemiljön 
(TVOPP) vid min gamla arbetsplats Tema Teknik och social förändring vid Linköpings 
universitet. Per Gyberg, Jonas Anshelm m fl har bidragit med viktiga synpunkter vid 
seminarium i maj 2011. I huvudsak jag försökt arbete på samma sätt som jag gjort med 
andra ämnen under min anställning som professor (se t ex mina böcker System 
2002/2012 och Ekonomi på plats 2007) 
 
Den här rapporten koncentreras till bakgrund och kontext. Jag har gått igenom ett 
omfattande underlag och redovisar dess huvuddrag, tillsammans med några tankar om 
moraliskt och politiskt kritiska frågor. Sådana kommer att behandlas i kommande 
rapporter, och stödja sig på mera ingående undersökningar och intervjuer. Jag hoppas 
också att rapporten ska kunna ge uppslag till andras forskning, undersökningar och 
debatter. 
 
Under arbetet från februari 2011 till i dag (februari 2012) har jag haft förmånen att 
samtala och korrespondera med många personer. Eftersom de flesta av dessa kontakter 
varit informella och syftat till att få ledtrådar till hur jag kan gå vidare, räknar jag inte 
här upp alla dem som har hjälpt mig. Det är dock fyra personer som varit särskilt 
betydelsefulla: genom att dela med sig av sin breda beläsenhet och förtrogenhet med 
området har de hjälpt mig att komma i gång. De är: Björn Hagelin, forskare vid SIPRI, 
Rolf Lindahl, handläggare för bland annat vapenexportfrågor vid Svenska Freds- och 
skiljedomsföreningen, Anders Mellbourn, statsvetare, chefredaktör och f d chef för 
Utrikespolitiska institutet samt Margareta Ingelstam, bland annat rådgivare till Sveriges 
Kristna Råd (och min livskamrat). 
 
Jag är tacksam för synpunkter, kompletteringar, kritik och kommentarer. Materialet får 
fritt citeras, med angivande av källa (men kontrollera helst sakuppgifter mot referens-
erna och andra källor!) 
 
Bromma och Linköping i februari 2012 
 
Lars Ingelstam 
 
Tekn dr, professor (emeritus) i Teknik och social förändring 
 
Kontakt:  
Mail lars@ingelstam.se 
Telefon 070-578 2257, 08-266650 
Skype larsingelstam 
Snigelpost Svartviksslingan 83, 16738 Bromma 
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Kapitel 1. Utgångspunkter 

 

 

Tekniken är i sig varken ond eller god, men 
absolut inte neutral. 
Edwin T Layton, nordamerikansk 

teknikhistoriker 

 

Vapenexport som politisk fråga 

Numera vet de flesta svenskar att vapenexporten från vårt land har vuxit och är mycket 
betydande i förhållande till vårt lands storlek (oavsett om denna räknas i ekonomi eller 
befolkning). Genom massmedia och de etablerade fredsrörelserna (särskilt Svenska 
Freds- och skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen och Internationella Kvinno-
förbundet för Fred och Frihet, IKFF) kommer då och då frågor kring svensk vapenexport 
upp till allmän debatt (exempelvis försäljningen av JAS-planet till olika länder och 
spridningen av s k lätta vapen). Sedan 2001 har Göteborgsprocessen – ett samarbete 
mellan Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet, Kristna Fredsrörelsen och Life and 
Peace Institute – kontinuerligt arbetat med frågan, hållit fyra internationella konferen-
ser och publicerat skrifter (den mest omfattande kom 2009, se nedan). Svenska folket 
förklarar sig vid enkätundersökningar vara skeptiskt till vapenexport från Sverige (55 % 
vill förbjuda den helt, enligt en aktuell undersökning).  
 
Trots detta engagemang är vapenexportens omfattning och natur, liksom dess legala och 
administrativa ramverk, föga kända utanför en begränsad krets. I stark kontrast till 
områden som energi, klimat, transporter eller IT har problematiseringen av 
rustningar, vapenindustri och vapenhandel varit blygsam. Likaså är forskningen kring 
frågan begränsad (i synnerhet vad gäller perioden från 1990-talet och framåt) och den 
som förekommer är tämligen ofokuserad (se vidare kapitel 2 nedan). Detta är ur en 
synvinkel överraskande, eftersom området är spännande. Det innefattar starkt 
kontroversiella och etiskt problematiska överväganden samtidigt som det – åtminstone 
delvis – utspelar sig på tekniskt och vetenskapligt mycket avancerade fält.  
 
Under andra världskriget och något årtionde därefter var dessa frågor nationella 
angelägenheter av första rangen. Frågor kring vapen, vapenindustri och vapenhandel 
innefattar en stark potential för kontrovers samtidigt som de flesta ansett dem som 
mycket viktiga. Men i dag spelar sådana frågor en undanskymd roll i offentlighet och 
politisk debatt, med undantag för en eller annan punkthändelse.  Kanske kan det 
begränsade intresset förklaras med att alla frågor som berör militärt våld och väpnade 
konflikter är obehagliga, och ofta kläs in i ett överslätande språk (se vidare nedan). En 
besläktad förklaring kan vara att i allt som har kopplingar till stormaktspolitik 
eftersträvas nationell enighet: själva ambitionen att diskutera kan lätt misstänkliggöras. 
Det har skapats en tradition av samförstånd som i realiteten ofta betyder tystnad (se 
även Bjereld 2010 om utrikesfrågorna i valrörelser). Kanske en majoritet inte gärna vill 
släppa ut anden ur flaskan om man kan slippa.  Det skulle vara intressant att undersöka 
vad de ovan antydda förklaringarna kan vara värda, och analysera varför debatten 
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mestadels uteblir – men då och då blossar upp. (Detta ligger dock utanför ambitionerna i 
denna studie).   
 
Vilka förklaringarna än är så har försvars- och säkerhetspolitik varit arenor där 
konsensus har eftersträvats, och där någon livlig offentlig debatt sällan uppstått. En mer 
ingående kunskap om fakta och sammanhang har varit förbehållen en mycket begränsad 
krets av yrkespolitiker, militärer och experter. Detta är, som jag ser det, inte i första 
hand en effekt av hemligstämpling och sekretess (även om sådan förekommer och på 
några viktiga punkter hämmar det demokratiska samtalet), utan av den nämnda andan 
av samförstånd: att vi förväntas ”sitta still i båten”. 
 

Opinioner  

Som nämnts har varken vapenexport eller den vidare frågan om militär industri och 
teknik på länge haft någon topplats på den offentliga agendan: i debatt eller politik. Då 
och då görs dock opinionsundersökningar som kan ge ledtrådar till hur svenska folkets 
inställning ser ut. 
 
I en opinionsundersökning utförd av Demoskop den 10–17 november 2009 ställdes tre 
frågor:  
 
Ska Sverige tillåta vapenexport till andra länder? 
55% - Nej 
37% - Ja 
8% - Vet ej  
 
Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga 
rättigheter förekommer? 
92% - Nej 
5% - Ja 
3% - Vet ej  
 
Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig? 
81% - Nej 
14% - Ja 
5% - Vet ej 
 
Ytterligare en undersökning om opinionsläget finns, nämligen från SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet. Man har ställt samma fråga 1999 och 2009, vilket ger en viss 
antydan om hur opinionen kan ha förändrats. I sammanställning är SOM:s resultat 
följande, när de svarande ombads ta ställning till förslaget ”Sverige bör införa 
totalförbud mot vapenexport” i procent: 
 
 bra förslag1 varken bra eller dåligt dåligt förslag 
1999 33 26  41 
2009 37 31  32 
 
                                                        
1 De svarande erbjöds fem svarsalternativ. Här sammanfattas ”mycket bra” och ”ganska bra” som ”bra” 
medan ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt” slås ihop till ”dåligt”. 
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Om det finns en tendens är den att svenska folket blivit mer skeptiskt till vapenexport. 
Det är första gången som fler gillar förslaget än ogillar det. Samtidigt är samstämmig-
heten mellan Demoskops och SOMs siffror inte direkt slående. En förklaring kan vara att 
SOM inte samtidigt fokuserar på ”dålig” vapenexport. Ulf Bjereld (2010) kommenterar 
SOM-undersökningen och lägger till andra aspekter: 
 

En intressant iakttagelse är att frågan om svensk vapenexport är en av de politiska 
sakfrågor alla kategorier som uppvisar störst åsiktsskillnad mellan män och 
kvinnor. Bland män är 24 procent för ett svenskt förbud, medan 48 procent är 
emot. Bland kvinnor är i stället 49 procent för ett förbud, medan endast 15 procent 
är emot. 

 

Vad gäller skillnader mellan sympatisörer till olika partier så finns starkaste stödet 
(2009) för ett totalförbud hos MP (73%) och V (66 %) medan M ligger lägst (16 %). 
Sympatisörer till C, S, KD och FP placerar sig alla i intervallet 34-39 %, alltså ungefär 
som svenska folkets genomsnitt (Bjereld 2010). Det finns alltså potentiellt mycket 
starka politiska spänningar kring frågan. 
 
Genom hela denna studie går en undran hur inställningen och opinionsläget ser ut och 
hur det skulle kunna förändras som en underton. Men förhållandet mellan opinion och 
politik, liksom mellan politik och verkligt utfall, påverkas av många olika faktorer. Jag 
återkommer till frågan då och då, men något mer systematiskt först i kapitel 9. 

 

Motiv och syfte  

För en undersökning av den typ som inleds med denna rapport vill jag anföra fem 
huvudsakliga motiv: 
 

1. Frågan har stor allmän betydelse för svensk politik, liksom för bilden av oss 
själva som nation och för föreställningar om vår plats i världen. Vapen är inte 
vilken handelsvara som helst. Det finns en allmänpolitisk och moralisk laddning i 
allt som har med rustningar och dödsteknik att göra: detta gör dem speciella. Det 
är ett allmänintresse att fakta, samband och dilemman blir bättre kända. 

2. Volymen och karaktären av svensk vapenexport har förändrats mycket kraftigt 
särskilt under tiden från 2001. 

3. Regelverket och organisationen för exporten har ändrats. Det grundläggande 
förbud mot vapenexport som funnits i svensk lagstiftning sedan 1918 har gradvis 
förändrats och kompletterats genom nya föreskrifter och praxis. En statlig 
utredning (KRUT) föreslog 2005 nya principer (men har ännu inte resulterat i 
proposition) och en ny myndighet för främjande av export av försvarsmateriel 
(Försvarsexportmyndigheten, FXM) har inrättats under hösten 2010. I ökande 
utsträckning måste hänsyn tas till EU:s regler för upphandling och till andra 
direktiv och beslut på EU-nivå. 

4. Genom ägande och handelsförbindelser har svensk vapenindustri och därmed 
vapenhandeln kommit att bli mer internationaliserad och sammanvuxen med 
den internationella vapenbranschen. Kopplingen till det svenska försvaret och 
dess behov blir annorlunda och mindre direkt än den tidigare har varit. Det är 
inte omöjligt att delar av regelverket liksom den politiska uppmärksamheten 
kring frågan därför inriktar sig på aspekter som inte längre är relevanta. 
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5. Frågan om vapenexport blir oundvikligen inbäddad i den större problematiken 
kring militär teknik och dess sociala och kulturella implikationer. Därför är den 
ett centralt (men föga bearbetat) spår att utforska inom området teknik och 
social förändring.   

 
Dessa punkter kan – tillsammans och var och en för sig – motivera omfattande forskning 
och dessutom debatt, publicitet och studieverksamhet. En begränsning är givetvis 
nödvändig. Den utvecklas i det följande och bygger dels på att jag anser att vissa frågor 
bör få särskilt tydlig belysning, dels (givetvis) på den kompetens, de kontaktytor och den 
teoretiska förståelse som jag skaffat mig tidigare. 
 

Fokus kommer att läggas på vapenexport från Sverige och särskilt den hårdvara och 
teknik som bildar dess ”technical core” (Thomas P Hughes’ uttryck, Hughes 1983). 
Självklart måste denna sättas in i sitt sammanhang, och då blir det nödvändigt att redo-
visa huvuddragen i internationell vapenhandel (både legal och illegal), militärindustrins 
omfattning och inriktning i Sverige och samarbetande länder samt de allmänpolitiska, 
säkerhetspolitiska och industripolitiska förhållanden och regelverk som kan spela roll 
för ”vapenexportpolitiken” (om man nu kan tala om en sådan). Den är denna kontext 
som dominerar i denna första rapport. Men det är vapnen och vapenexporten som sådan 
som ska vara kärnan i denna studie. 
 
Det behövs inga ursäkter för den uppläggning jag valt. Men det är värt att notera att när 
Temaforskningen vid Linköpings universitet lanserades och vann statsmakternas 
gillande var ett motiv att prioritera sådana frågor och perspektiv som hade hög 
samhällsrelevans, men som inte i det korta perspektivet fick tillräcklig uppmärksamhet 
eller hade några starka intresseföreträdare inom annan forskning eller i samhällslivet 
(Tema – ny väg för forskning, Linköping 1978). Detta har väglett olika temans planering.  
Barnens perspektiv borde sättas i centrum snarare än skolans, barnsjukvårdens eller 
barnpsykologernas (tema Barn). Vardaglig kommunikation människor emellan borde 
ges företräde framför forskning kring massmedia (tema Kommunikation). Vardagslivets 
teknik bör få uppmärksamhet, inte bara frontforskningen inom industrin (tema Teknik 
och social förändring). I samma anda vill jag gärna anlägga ett perspektiv som appellerar 
till många människors undran inför militär teknik och vapenhandel, hellre än att låta 
studien underordna sig etablerade organisationers (som FOI, FHS, Försvarsmakten, ESP, 
FXM, försvars- och säkerhetsindustrierna osv) perspektiv. Å andra sidan är varje seriöst 
projekt inom området beroende av data och kunskap som dessa organisationer står för. 

 

Något om terminologi 

Militärindustri och militär materiel bör man tala om, snarare än försvarsindustri eller 
försvarsmateriel. Motiv: man kan givetvis inte på förhand avgöra om ett vapen eller 
annan utrustning kommer att användas enbart för försvar. ”Försvar” är i detta 
sammanhang en eufemism som inte hör hemma i en objektiv undersökning.2 
Strategiska produkter har blivit ett administrativt bruksord som täcker ungefär 
samma sak, se nedan, och har den fördelen att det innefattar såväl vapen som annan 
materiel som kan användas militärt.  

                                                        
2 Utredningen KRUT (2005) som jag återkommer till i kapitel 7 föreslog att man konsekvent borde 
använda termen Försvarsmateriel, enligt min mening på mycket svaga eller rent felaktiga grunder. 
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Ibland kan det bli motiverat att tala om vapen och andra strategiska produkter. En 
annan kategori är materiel med dubbla användningsområden, till exempel band-
vagnar eller radar, som kan användas för såväl militära som civila ändamål (se vidare 
avsnittet om ISP i kapitel 7). 
 
Vapenexport från Sverige är bättre än ”svensk vapenexport”. Motiv: Exporten sker i 
stor utsträckning från utlandsägda eller blandägda företag, verksamma i Sverige. Hur 
”svensk” är då vapenexporten egentligen? Detta är ett empiriskt och analytiskt – 
möjligen också moraliskt – problem som inte får döljas av språkbruket.  
 
Generellt behöver det överslätande och inomprofessionella språkbruket inom områdena 
säkerhet, vapen och försvar uppmärksammas och helst ersättas med beskrivningar som 
hederligt pekar på krigets och vapnens konkreta verklighet.  
 

”Krig, oavsett om deras orsaker är rättfärdiga eller inte, består av massivt våld, död 
och elände – speciellt för de civila. Det är våra förväntningar och vår retorik som är 
problemet” (Robert Egnell, lektor vid FHS, 2011). 

 
Benämningar på politik och politikområden är också något problematisk. I första hand 
brukar man ju referera till departementsindelningen i regeringskansliet (som ju ändras 
då och då, för att bättre stämma med den faktiska ärendehanteringen, delvis av taktiska 
eller retoriska skäl och ibland för att lösa något personproblem). Fokus i denna rapport 
ligger på vapenexport och då blir det naturligt att använda begreppet vapen-
exportpolitik. Det visar sig snart nog att detta politikområde grenar ut sig, eller ”läcker” 
över till många andra områden. Jag kan delvis hålla mig till begreppet internationell 
politik, som får sammanfatta utrikespolitik, försvarspolitik, biståndspolitik, handels-
politik och säkerhetspolitik. De två förstnämnda svarar i dagsläget mot särskilda 
departement, de två följande ingår i UD men har särskilda avdelningar och statsråd, 
medan det sistnämnda har en vidare och delvis retorisk innebörd. I framställningen 
kommer vi naturligt in även på näringspolitik (som har ett särskilt departement) och på 
forskningspolitik (som återfinns på flera ställen i systemet, men till en viss grad sam-
ordnas av utbildningsdepartementet, se kapitel 6). Riksdagens utskottsorganisation 
svarar i stora drag mot departementsindelningen (men är något mindre uppdelad).  
 
Till denna indelning av politik (som till stora delar respekteras även av politiska partier 
och politisk kommentar i media) bör fogas två kommentarer. För det första är det inte 
hugget i sten vilka beslut som kan tas och av vem i en viss fråga. Traditionen är stark. 
Samråd är föreskrivet men en ”stuprörs”-tendens kan ändå urskiljas. Finansdeparte-
mentet är superdepartement och tar i praktiken över fackdepartementens överväg-
anden i vissa fall. Statsrådsberedningen förutsätts (visserligen med något oklara makt-
medel) se till att det inom olika politikområden genereras beslut som drar åt samma 
håll. Vad gäller medelstora frågor uppstår ofta ansvars- och revirkonflikter. Inom 
området vapenexport kommer detta att bli uppenbart.  
 
För det andra uppstår då och då behov av att benämna och organisera politiskt 
övergripande frågeställningar. Säkerhetspolitik är ett sådant område (jag ska 
återkomma till frågan om termen innebär ett tankelyft, vilket troligen var meningen, 
eller om den ”infångats” av försvarspolitiken). Sedan slutet av 1980-talet har det blivit 
viktigt att tala om politik för hållbar utveckling, som givetvis överskrider Miljö-
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departementets befogenheter och verksorganisation, men som ändå efter en kort 
exponering i Statsrådsberedningen gjorts till Miljödepartementets ansvar. Samma väg 
kan urskiljas för jämställdhetspolitik som självklart är sektorövergripande. Den fick en 
stark startmarkering i Statsrådsberedningen (1973) men är numera hänvisat som en 
särfunktion (men med egen minister) inom Utbildningsdepartementet. Det senaste 
(men säkert inte sista) övergripande politikområdet är Politik för Global Utveckling 
(riksdagsbeslut 2003) som avses gälla ”alla politikområden”. Det har tilldelats en egen 
akronym (PGU) men inga resurser eller maktmedel (se vidare kapitel 9). 

 

Den klassiska doktrinkedjan3 – och nya förutsättningar 

Argumenteringen för svensk vapenexport har i många år följt följande ”logiska” kedja 
med sex länkar: 
 
1  Vi är ett alliansfritt land, med avsikt att vara neutrala i händelse av krig 
2  Sverige behöver ett försvar, dessutom ett relativt starkt sådant eftersom vi är allians   

  fria i fred och vår neutralitet i händelse av krig måste vara trovärdig 
3 Det svenska försvaret behöver materiel, som – för att inte kompromettera neu-  

   traliteten – måste tillverkas av svenska företag i Sverige 
4 Det svenska försvaret har inte råd att bära alla utvecklingskostnader och kan inte 

  heller beställa långa serier 
5 Alltså måste svensk försvarsindustri tillåtas tillverka och exportera vapen utöver dem  

 som Sverige självt behöver och kan betala för4 
6 Vapenexport ska i princip vara förbjuden, men kan tillåtas till länder som kan lämna  

 slutanvändarintyg och uppfyller vissa kriterier (bland annat att inte vara inblandade i  
 väpnad konflikt eller kränka mänskliga rättigheter). 

 
Det anmärkningsvärda har nu inträffat att alla dessa sex punkter (utom möjligen 
nummer 2, första hälften) numera har satts ur spel och i stort sett saknar relevans (eller 
varje fall precision) för att bedöma vapenexport från Sverige.  
 
Flera av dem kommer att analyseras i det fortsatta arbetet men det kan vara värt att 
antyda några uppenbara saker redan här. Neutralitetsdoktrinen (1) är i praktiken 
upphävd, även som retorisk figur. Inköpen till det svenska försvaret (3,4) har numera 
endast svag koppling till tillverkning inom landet och ingen alls till ”svenska” (i 
meningen helt svenskägda) företag. Handeln med vapen och komponenter sker allt mer 
längs rent kommersiella linjer och efter upphandling i konkurrens (från hyllan – ”off the 
shelf” OTS – en kommersiell eller militär hylla: COTS respektive MOTS). I anvisningarna 
för Försvarsmaktens materielanskaffning slås fast: ”Internationella samarbeten ska i alla 

avseenden eftersträvas för att öka kostnadseffektiviteten i materielförsörjningen.”  Kopp-
lingen mellan punkterna 4 och 5 är alltså så gott som innehållslös i dag. Punkten 6 kan 
visserligen ”sväva fritt” som politisk-moralisk princip men tycks i praktiken ha 
                                                        
3 Jag har tillåtit mig att i annat sammanhang kalla detta för Alf Svensson-modellen, sedan förre KD-ledaren 
i radioprogrammet Människor och tro så sent som hösten 2010 trofast och tydligt redogjort för dessa 
olika steg och hur de kan motivera vapenexporten. 
4 På den nyinrättade försvarsexportmyndighetens hemsida anges i myndighetens uppdrag: ”Med hjälp av 
kostnadsdelning och kostnadstäckning kan materielförsörjningen för det svenska försvaret bli mer 
kostnadseffektiv” http://www.fxm.se/uppdrag.htm. Detta kan man möjligen se som en efterklang av 
punkten 5. 

http://www.fxm.se/uppdrag.htm
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urholkats av utvecklingen (punkterna 1, 3, 4,5). Det kan göras sannolikt att tillämp-
ningen av doktrinen snarare styrs av omvändningen till punkten 5 – det lilla landet 
Sverige måste exportera och samarbeta om en del bra militär teknik för att i gengäld 
kunna köpa eller samarbeta om annan bra militär teknik som det vill ha men inte klarar 
av att tillverka själv. Men det finns också andra motiv, några av dem teknikpolitiska, som 
bör undersökas för att förklara varför punkten 6 ser ut ha tappat sin udd. 
 
Som sagt: grundligare analys behövs, men man kan inte förstå frågan om vapenexport 
utan att notera vilken makt över tanken som den klassiska doktrinkedjan har haft och 
fortfarande har.  
 

 

 

Kapitel 2. Förebilder, forskningsläge och källor 

Det är för mig naturligt att först nämna den av statssekreterare Inga Thorsson ledda 
utredning som producerade två betänkanden Med sikte på nedrustning (SOU 1984:62, 
1985:43). Den har ett besläktat fokus: svensk militär produktion och möjligheten att 
ställa om denna till civil marknad. Utgångspunkten – ett tankeexperiment om man så vill 
– var att beslut kan komma att fattas om en lägre militär rustningsnivå. Det blir då 
viktigt att den existerande militära produktionen inte skulle behöva blockera en 
förändring (via sviktande sysselsättning, regionala obalanser osv). Utredningen gjorde 
bland annat ingående studier av FFV och Bofors, och mer översiktligt av övrig 
försvarsindustri. Jag kan inte eftersträva en lika hög detaljrikedom (utredningen torde 
ha förfogat över 6-8 man-år av arbetstid) men i stora delar kan Thorsson-utredningens 
angreppssätt fungera som förebild. 
 
Därnäst bör nämnas Björn Hagelin, forskare vid SIPRI (tidigare bl a vid FOA och Uppsala 
Universitet, Freds- och konfliktforskning). Hagelin är författare till Kulorna rullar. 
Ekonomi och politik kring svensk militär export (1985) samt en rad andra böcker och 
forskningsrapporter. Hagelins arbeten är väl det närmaste man kommer för svensk 
vapenexport till vad klassikern Anthony Sampson: The arms bazaar (1977) innebar för 
den internationella vapenhandeln. Hans insatser inom detta område fortsätter men blir 
glesare under 2000-talet.5 
 
Inom universitetsvärlden är intresset, så långt jag har kunnat finna, nästan obefintligt. 
Jag har tillfrågat de etablerade fredsforskningsinstitutionerna (vid universiteten i 
Uppsala och Göteborg). Från ingen av dem kan redovisas något större projekt eller 
publicerat arbete från senare år som berör vapenexport.6 (Men frågan bör ställas igen, 
liksom till andra samhällsvetenskapliga institutioner.) 
  

                                                        
5 Björn Hagelin har lett SIPRIs vapenhandelsprojekt 1998-2005 och skrev således varje år åtminstone i 
årsboken men också på andra håll. Tjänstledig 2006-2009. Från 2010 sysslar han inte direkt med 
vapenexporten utan tillhör “övriga” och fokuserar på vetenskap- och teknikfrågor. Jag har fått tillgång till 
en omfattande bibliografi över hans skrifter i detta och näraliggande ämnen.  
6 Även personlig kommunikation från professor Peter Wallensten, 9 febr 2011,  
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En egen sökning på akademiska uppsatser gav klent resultat. Genom Rolf Lindahl, som 
följer frågan från Svenska Freds, har jag fått tillgång till ett 20-tal uppsatser från åren 
2004-2009. Några av dem behandlar särskilda fall, andra är av mer generell natur.  
 
Ett överraskande relevant – om än historiskt – underlag återfinns i den teknikhistoriska 
antologin Lundin, Stenlås och Gribbe eds: Science for Welfare and Warfare. Technology 
and State Initiative in Cold War Sweden. Science History Publications, Watson Publishing 
International, Sagamore Beach (MA, USA) 2010. I den visar en rad författare (de flesta 
med hemvist vid KTH) hur staten aktivt byggde upp såväl energiförsörjning och 
flygindustri (SAAB) liksom IT och rymdforskning med dubbelt fokus på nationell militär 
säkerhet och civil ekonomisk tillväxt. Neutralitetsdoktrinen får motivera en stark 
satsning på teknik för att stödja nationellt oberoende och en självständig säker-
hetspolitik. Ett par så kallade ”utvecklingspar” (av typen Televerket/Ericsson och 
Vattenfall/ ASEA) spelar stor roll under denna period, även inom det militärindustriella 
området. Deras undersökningsmetod är klart av intresse (se vidare kapitel 6). Samtidigt 
står det klart att såväl den politiska inställningen som konkreta möjligheter till statlig 
teknikpolitik ändrats drastiskt efter 1980 – och därefter flera gånger. En milstolpe är 
EU-inträdet och en annan den nya materielskaffningspolicy för Försvarsmakten som 
slutligt bekräftades/antogs 2009. 
 
Historiska undersökningar kan på flera sätt belysa samspelet mellan civilt och militärt: 
inom forskning, teknikutveckling och teori. Utöver den ovan nämnda boken nämns och 
refereras ett antal andra historiska studier, som indirekt är viktiga källor i denna 
undersökning, i kapitel 6. 
 
Det är uppenbart att vapenexport från Sverige har ett nära samband med utvecklingen 
av militär teknik och vapenindustri i allmänhet (hur nära det sambandet faktiskt är blir 
en huvudfråga i fortsättningen). Forskningsläget vad gäller militär teknik och dennas 
relation till civil teknikutveckling kommer att beskrivas utförligare inom projektets ram 
(se vidare kapitel 6). En uppgift som redan här kan nämnas är att forskning kring 
innovation och innovationssystem bedrivs av uppskattningsvis 6000 personer i världen. 
Av dessa sysslar cirka 30 med militär eller militärteknisk innovation.7  
 
SIPRI har samlat omfattande material om den globala (huvudsakligen den lagliga) 
vapenhandeln och har lättillgängliga databaser innefattande såväl företag som stater. 
Tonvikten läggs på tunga vapen och man förfogar över omfattande uppgifter om olika 
staters export/import. SIPRI har dock alltid haft som policy att inte specialstudera 
Sverige. Inom Utrikespolitiska Institutet, UI, har frågor med anknytning till 
vapenexport behandlats, särskilt av fil dr Jan Joel Andersson (se UI:s hemsida). 
 
Jag har ovan i inledningen nämnt att fredsorganisationerna i Sverige har publicerat ett 
antal skrifter. De är i allmänhet väl dokumenterade men relativt korta och avpassade för 
opinionsbildning mer än egentlig forskning. De ger dock ytterst värdefulla översikter 
över sådant som industristruktur, lagstiftning och regeltillämpning. Några exempel med 
direkt eller indirekt anknytning till vapenexport är:  
Vapenkarusellen: en rapport om det svenska militärindustriella komplexet och dess 
viktigaste aktörer. Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, 2010 

                                                        
7 Uppgift av professor Charles Edqvist vid en Workshop på FHS 13 april 2011. 
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Rolf Lindahl: Kanonforskning. Militär forskning och utveckling i Sverige. Svenska Freds- 
och skiljedomsföreningen och Svenska ingenjörer och naturvetare för fred, 2006 
Rolf Lindahl: Politik för global vapenutveckling. Svenska Freds- och skiljedomsföre-
ningen, 2008 
Good conduct?  Ten years of the EU Code of Conduct on Arms Exports. Svenska Freds m fl 
2008  
 
Göteborgsprocessen har publicerat flera texter. Den mest vägande är: 
Peter Brune: The Gothenburg Process: Faith-based advocacy for disarmament. Life and 
Peace Institute, Uppsala 2009 
 
Arbete speciellt inriktat på lätta vapen har bedrivits under flera år (Svenska Freds, 
Kristna Freds) och har resulterat i flera publikationer. Dessutom har relativt nära 
samarbete etablerats med UD och politiska partier. Det finns en särskild svensk riks-
dagsförening och ett internationellt Parlamentarikerforum för lätta-vapen-frågor. Sam-
arbetet har bland annat handlat om förutsättningarna för en FN-konvention om 
vapenhandel. Arms Trade Treaty (se vidare kapitel 7). 
 
Källäget vad gäller statliga utredningar och myndigheter är relativt gott. Krigsmateriel-
utredningen (KRUT) avlämnade ett betänkande SOU 2005:9; den har dock inte lett till 
någon uppföljande proposition. Material av intresse finns förarbetena för inrättandet av 
Försvarsexportmyndigheten FXM (Försvarsexportutredningen, SOU 2009:05). Andra 
utredningar, propositioner och riksdagsskrivelser, samt t ex försvarsberedningens 
arbetsmaterial, kan dammsugas för data och redovisningar. Vidare är Inspektionen för 
strategiska produkter (ISP, f d Krigsmaterielinspektionen) en given källa för underlag. 
Här är dock sekretessen beträffande enskilda ärenden och om hur besluten fattats i 
Exportkontrollrådet (som består av riksdagsledamöter) vilket gör demokratiskt insyn 
omöjlig, och eventuell forskning beroende av särskilda tillstånd.  
 
Även FOI och Försvarshögskolan har gjort studier som är relevanta. Frågor kring spin-off 
och spin-in mellan försvaret och det civila behandlas då och då av t ex Vinnova och IVA, 
vilket kan motivera frågor hos dem.8  
 
Vad gäller den privata sektorn, särskilt militärindustrier, finns ganska mycket öppet 
material. Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) sammanställer grundläggande data 
om sina medlemmars verksamhet (www.soff.se). En fredsaktivist-organisation som 
heter ofog har på sin hemsida basala uppgifter om större svenska militärindustrier 
(http://www.ofog.org/f%C3%B6retag-och-vapen). Bilden domineras av högst 15 större 
företag (många av dem helt eller delvis utlandsägda). Årsredovisningar och andra öppna 
handlingar från ledande industrier kan samlas in och analyseras. 
 
Internationell forskning och andra källor 
Eftersom detta är en studie av svensk vapenexport kan jag inte lägga samma vikt vid 
internationell forskning som skulle varit naturligt i de flesta teknikpolitiska projekt. Vad 
gäller kontexten kring vapenhandeln i stort har jag ovan nämnt SIPRI. Även 
Göteborgsprocessens material och förberedelserna för en ATT har i huvudsak 

                                                        
8 En konferens arrangerades gemensamt av IVA, FHS och KTH den 12-13 april 2011, kring Defence, 
security and industry – conditions and prospects for development and technology innovation. Den gav 
åtskillig information och uppdatering av sammanhang. 

http://www.ofog.org/f%C3%B6retag-och-vapen
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internationell inriktning. EU-kopplingen är nödvändig att behandla i samband med 
vapenexport från Sverige.  
 
För att få någon uppfattning om den olagliga handeln och om olagligheter i samband 
med vapenhandel måste flera (för mig ännu okända) källor användas. Såvitt jag vet finns 
ingen klart dominerande källa till kunskap om sådant. Klassikern Anthony Sampson: The 
arms bazaar (1977) har inte fått någon tydlig efterföljare. Den USA-baserade organisa-
tionen Federation of American Scientists (FAS) bedriver kontinuerligt projekt kring 
vapen, vapenhandel (laglig och olaglig) och säkerhetsfrågor 
(http://www.fas.org/programs/index.html. 
 
 

 

 

Kapitel 3. Uppläggning och genomförande 

Forskning och debatt 

I en tidningsartikel måste en författare gå direkt på problemet, till exempel 
vapenexporten, redovisa sina åsikter och belägga dem så gott det går på ett begränsat 
utrymme. Detta kan ibland uppfattas som väldigt subjektivt och ensidigt. För den 
undersökning som här inleds finns inte sådana begränsningar. Det är forskarens uppgift 
och privilegium att ”bädda in” frågan genom att redovisa historisk bakgrund, 
angränsande områden, likartade problemställningar och – om sådana dyker upp – 
motstridiga uppgifter och konfliktande perspektiv. Denna bredare uppläggning gör inte 
per automatik studien mer objektiv; valet av material och frågeställning kan alltid 
diskuteras. Den vetenskapliga praxisen ger dock något större möjligheter till allsidig 
diskussion och prövning – ofta till priset av mindre slagkraft och tydlighet i 
offentligheten, åtminstone på kort sikt.  
 
Givetvis styrs varje forskare i hög grad av sina egna värderingar, och av sin med 
nödvändighet begränsade överblick. Jag kommer att i nästa stycke, och sedan 
fortlöpande i rapporten, försöka redovisa mina egna värdepremisser och värde-
antaganden. 

 

Värderingar kring vapenexport och vapentillverkning  

I inledningen noterades att vapenexporten framträder i ett anmärkningsvärt 
dubbelperspektiv. Å ena sidan rör det sig om ett politiskt, moraliskt och tekniskt 
extremt intressant område. Å den andra finns det i Sverige ett förhållandevis svalt 
intresse för säkerhetspolitiskt och militärtekniskt relaterade frågor, möjligen beroende 
på en strävan till politiskt samförstånd. Undantag inträffar då och då: uppflammande 
debatter som ofta är burna av indignation över någon aspekt av svensk vapenexport 
(som hur JAS/Gripen säljs till Sydafrika eller att granatvapnet Carl Gustaf används av 
regimen i Burma). Fredsrörelserna håller, trots mycket begränsade resurser, frågan 
levande i de kretsar som de når ut till. 
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Som noteras i det inledande citatet av Edwin T Layton är det omöjligt att som forskare 
hålla sig neutral till detta slag av frågor. Jag vill därför söka klara ut mitt eget förhållande 
till värderingsfrågan i tre punkter. 
 

1. De allra flesta människor, inklusive militärer, vapenforskare och försvars-
politiker, bär säkert på förhoppningen att mänskligheten någon gång ska göra sig 
kvitt förstörelsevapen och sluta förbereda sig för krig. Vi delar hoppet om ”a 
world without weapons”. Trots att vi kan vara djupt oense om hur snabbt det kan 
gå att komma dit, om vilka politiska beslut som kan spela roll och om vad nuläget 
kräver, kan detta användas som en grundläggande värdepremiss. 

2. Vår vapenexport är en del av en hållning till omvärlden och framtiden. Att den 
bör belysas och diskuteras i demokratiska former, är en annan värdepremiss. 
Hemlighetsmakeri och mörkläggning får bara ske om det finns obestridliga skäl. 
Forskningens frihet och allmänna demokratiska principer pekar här i samma 
riktning. 

3. I genomförandet kommer värderingarna och det normativa elementet att 
hanteras ungefär på det sätt som angivits av Gunnar Myrdal (särskilt i An 
American Dilemma där han åberopar ”The American Creed”): att söka upp sådana 
”högre” värden (values) som nationen påstår sig vara överens om och vara stolt 
över, och sedan konfrontera dem med förhållanden i verkligheten.  

 
Ett intryck jag har fått (men det behöver diskuteras, se kapitel 4 och 5 nedan) är att 
svensk utrikes- och säkerhetspolitik under en period från andra världskrigets slut till 
1980-talets början ganska tydligt hade punkten 1 ovan i tankarna – den långsiktiga 
strävan till nedrustning och fred – men att detta motiv sedan har försvagats och som 
uttryckligt mål helt försvunnit. 
 
Uppenbara mål- och värderingskonflikter finns mellan vapenexport (och med en 
möjligen mer adekvat term militärteknikens internationalisering) och andra värde-
ringar och strävanden, bland annat nedrustning, förebyggande av väpnad konflikt och 
global välfärd och utveckling (i svensk politik uttryckt som Politik för Global Utveckling; 
PGU). Några av dessa bör översiktligt beskrivas redan i studiens inledande fas. 
Förhoppningen är att sedan kunna diskutera även dessa målkonflikter något grund-
ligare utan att släppa studiens grundläggande betoning av teknikens roll. 
 
Mitt kunskapsintresse i denna studie är empiriskt och analytiskt. Jag är däremot inte ute 
efter att förfina den etiska diskursen kring krig, vapen och vapenexport (men tänker mig 
att anknyta till etisk forskning och bland annat tänkandet inom den ovan nämnda 
Göteborgsprocessen, se Brune 2009). Ett syfte är (självklart!) att skapa en grund för 
offentlig opinionsbildning (punkt 2 ovan). Projektets bidrag till denna bör vara indirekt 
och höra till bakgrunden. Men jag kan inte lova att inte gå ut i debatt under resans gång, 
inte heller att avstå från varje form av indignation. 
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Strukturering 

Efter kapitlen 1-3 följer tre kapitel som innehållsmässigt är ”sidoställda” med varandra: 
 

 I kapitel 4 skisseras utvecklingen av svensk säkerhets- och försvarspolitik under 
efterkrigstiden, med sikte på frågor som kan ha styrt synen på vapen och 
vapenexport. Här står begreppet neutralitet i centrum. 

 Eftersom jag tror att det är viktigt att uppmärksamma Sveriges aktiva 
engagemang för fred och nedrustning får ”nedrustningsspåret”, som kan härledas 
tillbaka till utrikesminister Östen Undén och tidigt 1960-tal en särskilt 
behandling, i kapitel 5. 

 I kapitel 6 behandlas civil och militär forskning och teknikutveckling. Jag 
presenterar en del storleksordningar, och diskuterar olika aspekter av sam-
banden mellan dem 

 
Sedan kommer i kapitel 7 studiens centrala fråga om vapenexport. Den ges en viss 
historisk belysning, men framför allt presenteras storleksordningar och tendenser, 
liksom de organisationer och regelverk som upprättats för att utöva det politiska 
inflytandet över exporten. I kapitel 8 söker jag ge en särskilt belysning av tekniken inom 
försvarssektorn: dess släktskaper med annan teknik liksom dess särdrag (och utgör 
därmed i ett slags vidgande kommentar till kapitlen 6 och 7). 
  
Dessa olika trådar dras sedan samman i Kapitel 9. En för mig spännande fråga är om de 
olika parallella spåren hänger ihop (om de är logiskt och politiskt konsistenta). I detta 
kapitel återkommer bland annat allianserna och neutraliteten samt försvarsmaktens 
principer för materielanskaffning. Där försöker jag också att formulera ett antal ”critical 
issues” eller knäckfrågor. Dessa utgör en preliminär agenda för studiens fortsättning och 
förslag till (egen och andras) forskning.  
 
Flera av dem hoppas jag få diskutera vid seminarier och med olika kolleger, för att sedan 
läggas till grund för noggrannare empirisk och teoretisk analys, bland annat stödd på 
intervjuer. 
 

 

 

Kapitel 4. Några drag i svensk säkerhets- och försvarspolitik 

I detta kapitel för jag samman några karaktäristiska drag i svensk säkerhets- och 
försvarspolitik, utvalda för att de (i huvudsak indirekt) har betydelse för samtida 
vapenexport och för hur denna diskuteras. Eftersom jag tycker mig iaktta att hela 
efterkrigstidens utveckling som materiella arv och tankefigurer lever kvar är det 
naturligt att delvis gå tillbaka ända till andra världskriget och politiken sedan 1945.  
 
Nyckelfrågorna blir, i stark förkortning och utan inbördes logisk ordning: 

 Alliansfrihet och neutralitet 
 Nationellt oberoende, egen försvarsförmåga 
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 Relationen till FN och särskilt till Dag Hammarskjöld 
 Relationen till EU innan och efter det att Sverige blev medlem 

 
Källorna här är delvis desamma som i andra kapitel, och jag upprepar inte hela tiden 
hänvisningar till litteraturen. Delvis är materialet ”common knowledge”, d v s sådant 
som jag och andra samhällsintresserade svenskar tror sig veta. Det finns givetvis skäl att 
vara skeptisk, och jag har i detta avseende friskat upp minnet och kontrollerat fakta och 
påståenden så gott det går – jag kan ju inte göra anspråk på att vara specialist.9 

 

Efter andra världskriget 

Sverige lyckades hålla sig utanför andra världskriget. Detta förklaras i huvudsak av den 
väpnade neutraliteten, trots tydliga och delvis generande avsteg (som malmexport och 
permittenttrafik till Tyskland, men också hemligt tekniksamarbete med England och 
stöd till den norska motståndsrörelsen). Att statsministerns uttalande 1939 att ”vår 
beredskap är god” – om det skulle syfta på militär och teknisk försvarsberedskap – var 
direkt missvisande är numera allmänt accepterat (det blir annorlunda om han antas tala 
om försörjningstrygghet). Den tekniska nivån vad gällde exempelvis stridsflyg var helt 
otillräcklig vid krigsutbrottet, men detta (liksom flera andra militärtekniska områden) 
fick ett starkt uppsving under krigsåren. De slutsatser som drogs efter krigets slut kan 
(med stark förenkling) sammanfattas i tre punkter, där den första delades av flertalet 
nationer vid denna tidpunkt (men som vi kommer att se fick den en särskild svensk 
vinkling), medan de två andra är specifikt svenska: 
 

 Vi bör verka för en internationell ordning som minimerar risken för nya krig och 
militärt våld mellan nationer. 

 Alliansfrihet med sikte på en strikt neutralitet om/när kriget bryter ut är en god 
grund för att undvika att nationen blir indragen i krig. 

 Alliansfrihet och neutralitet måste backas upp av ett personellt och tekniskt 
starkt försvar. 

 

FN och Sverige 

Den tydligaste responsen på den första punkten ovan är bildandet av Förenta 
Nationerna 1945. Konstruktionen med ett säkerhetsråd, med stor makt och med veto-
rätt för de permanenta medlemmarna understryker organisationens fokusering på 
säkerhet. Förvisso var avsikten att förebygga väpnade konflikter och undvika militärt 
våld, men FN sågs inte i första hand som en nedrustnings- eller fredsorganisation. Att FN 
genom säkerhetsrådsbeslut skulle kunna ingripa militärt i konflikter ansågs inled-
ningsvis av Sveriges företrädare, framför allt utrikesminister Östen Undén, kunna stå i 
strid med vår neutralitetsdoktrin. Med veto-rätten mildrades dock Undéns tveksamhet 
på denna punkt och Sverige blev en av FN:s mest trofasta och aktiva medlemsländer 
(Mellbourn 2008). När den svenske ämbetsmannen och (opolitiska) statsrådet Dag 
Hammarskjöld år 1953 blev FN:s generalsekreterare förstärktes och bekräftades 

                                                        
9 Tre texter har i detta avseende varit särskilt nyttiga: Mellbourn (2008), Åkerström (2008) och Mattsson 
(2010) 
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eftertryckligt Sveriges lojalitet med världsorganisationen. Det är värt att påminna om att 
Hammarskjöld som generalsekreterare tydligt markerade två delvis nya roller för FN.  
 
Den ena var att företräda de små nationerna; FN var ju från början tänkt så att de stora 
(d v s militärt och ekonomiskt starka) länderna skulle ha en särskild roll och ett särskilt 
ansvar. Det är självklart att denna Hammarskjölds mycket tydliga betoning av den 
betydelse som FN har (och skulle kunna ha) för världens mindre nationer föll i god jord i 
Sverige.  
 
Hammarskjölds andra insats var att göra allvar av möjligheten att låta organisationen 
ingripa militärt i konflikter som kunde antas urarta och hota säkerheten i en hel region. 
Hammarskjölds huvudtanke var att FN kunde ”gå emellan” och hindra de stridande att 
ta kål på varandra, till dess att förhandlingar kunde komma i gång. Kongokrisen 1963 
blev här mönsterbildande. Att FN är uppbyggt av nationer för nationer är dock fort-
farande huvudlinjen. Att FN aktivt skulle ingripa i ett medlemsland ”för människornas 
skull” – som för att förhindra folkmord – kräver fortfarande starka argument och 
betraktas nog av de flesta som undantagsfall. Även ur svensk synvinkel har militära 
insatser i främmande land under lång tid vägletts av en slags Hammarskjöld-doktrin. I 
sådana operationer som rekommenderats av FN:s säkerhetsråd - och bara i sådana - kan 
svenska soldater engageras. Denna hållning till militära operationer utomlands har 
omtolkats, förändrats och tänjts ut under senare år (men det är inget som jag avser att 
diskutera här). 
 
En ytterligare faktor som säkert har bidragit till att FN har haft en framskjuten plats 
svensk politik och offentlig debatt är de kraftfulla och synliga insatserna i ned-
rustningsarbetet: starkast och bäst kända under Alva Myrdals period (1961-1953) (se 
vidare kapitel 5). Huvuddelen av arbetet bedrevs under FN:s paraply, även om de 
viktigaste resultaten knappast registrerades som FN:s utan kom att regleras i andra 
folkrättsliga former: som traktater och bilaterala överenskommelser mellan stormakt-
erna. 

 

Neutralitet och militärt försvar 

Sveriges säkerhetspolitiska hållning från andra världskrigets slut nästan ända fram till 
sekelskiftet 2000 sammanfattades i formeln "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig".  Diskussionen på senare år har framför allt berört avstegen från denna doktrin. Jag 
återkommer till dessa. Det vore dock helt ohistoriskt att förneka att den varit i hög grad 
styrande inte bara för säkerhetspolitisk retorik och som politiskt enande formel, utan 
också för konkreta beslut och tunga inslag i svensk samhällsutveckling. Bland 
neutralitetsdoktrinens viktigaste konsekvenser tror jag att följande fyra bör nämnas: 
 

 En förhållandevis stor satsning under hela perioden på eget militärt försvar (t ex 
räknat som försvarskostnader per capita) 

 Den industriella uppbyggnaden i och kring svensk försvarsindustri (se kapitel 6 
nedan, särskilt avsnittet Science for Welfare and Warfare) 

 Den särskilda logiken kring vapenexporten (se Den klassiska doktrinkedjan i 
kapitel 1 ovan samt vidare i kapitel 7) 

 Argument för att stå utanför EG och EU (fram till 1990; se nedan) 
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Många har kopplat samman neutralitetsdoktrinen inte bara med den militära aspekten 
utan också med en aktiv fredspolitik (se kap 5) och en hög uppskattning av FN (som 
diskuterades ovan). Att neutraliteten inte uppfattades som att Sverige borde ha en låg 
profil i internationell politik bekräftas av en annan och parallell utveckling. Det är 
slående att Sverige samtidigt var ledande i att lägga grunden till en internationell 
biståndspolitik med humanitära och fredspolitiska förtecken. I denna var Ulla 
Lindström, statsråd 1954-1966, inledningsvis drivande kraft. Under en senare period 
kunde Sverige vara synnerligen aktivt i nedrustningsförhandlingar samtidigt som vi 
energiskt och i tämligen stor skala exporterade vapen.10 
 
De försök som gjordes att skapa ett nordiskt försvarsförbund strax efter andra världs-
kriget betraktades nog vid den tidpunkten inte som något egentligt brott mot 
alliansfrihetens idé, utan snarare en utvidgning av den. Norge och Danmark valde dock 
att ansluta sig till NATO. Samtidigt hade Finland nära och problematiska relationer till 
Sovjetunionen. Den svenska neutralitetspolitiken förblev alltså svensk – och under en 
lång period mycket tydlig. 
 
Britt-Marie Mattsson – journalist och statsvetare och under nära 40 år utlandsreporter 
och utrikeschef vid Göteborgs-Posten – uttrycker förvåning över hur lätt neutralitets-
politiken sopades undan när det ekonomiska läget bäddade för EU-anslutning. Nästa 
steg i övergivandet, närmandet till NATO efter murens fall och det kalla krigets slut är 
mindre överraskande. Här hävdar Mattsson att det samtidigt skedde en stor 
kulturförändring i hur utrikespolitik formades. Under den socialdemokratiska 
hegemonin hade arbetats fram en balans mellan statsministern (Olof Palme från 1969), 
utrikesministern, partiet och dess internationella kontakter (främst socialistinter-
nationalen) samt yrkesdiplomater. Balansen innefattade en accept från oppositions-
partierna, med periodiska undantag för Högerpartiet/Moderaterna. Den balansen 
svajade till ibland men kändes pålitlig, även för utländska bedömare. Med Carl Bildt, 
statsminister 1991-94 och utrikesminister från 2006, kommer (enligt Mattsson) en ny 
och mer egensinnig politisk stil att tränga ut den gamla. Det handlar inte bara om Bildts 
flitiga bloggande och resande, utan en annan (mindre) respekt för professionell 
diplomati och allsidiga underlag. Redan som statsminister inrättade Bildt en utrikes-
politisk analysgrupp som (fortfarande enligt Mattsson) servade honom med underlag 
som han använde tämligen egensinnigt. I en intervju (Matsson 2010) säger Bildt bryskt: 
”Neutralitetspolitiken är stendöd. Ja. Det var den i grunden sedan Sverige gick in i den 
europeiska unionen ”.  
 
Man kan hävda att den borgerliga regeringen Bildt gjorde en markering att allians-
friheten inte var absolut redan 1992 när man gjorde om den traditionella formeln till 
”Svensk militär alliansfrihet med syfte att göra det möjligt för vårt land att stå neutralt i 
händelse av krig i vårt omedelbara närområde står fast”.  Tio år senare 2002 har ord-

                                                        
10 Man skulle kunna betrakta denna dubbelhet eller bredspåriga tolerans för skenbart motstridiga 
policies, som något ganska typiskt för efterkrigstidens svenska politik, fram till slutet av 1900-talet. I 
boken ”Science for Welfare and Warfare” (se kap 6) kan man finna flera exempel. Dubbelheten har bland 
annat påpekats av Ola Larsmo (paneldebatt i Kulturhuset, Stockholm, den 11 januari 2011). Ett ytterligare 
exempel ges av Sveriges extremt företagsvänliga politik (beskattning, kapitalavsättningar m m: vi ”rör inte 
gåsen som värper guldägget” konstaterade LO-ekonomen Clas-Erik Odhner) samtidigt som regeringen (S) 
drev en mycket långtgående fördelningspolitik, stödde fackliga krav och försökte klämma åt icke-
arbetande kapital. 
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valet ändrats ytterligare i en text som anses förankrad över partigränserna. Då betonas 
återigen alliansfriheten men snarare som ett medel som ger ”möjlighet att förbli 
neutrala i händelse av konflikt i vårt omedelbara närområde”. Detta med ”närområde” 
återkommer sedan, samtidigt som militär alliansfrihet står kvar. Utrikesdeklarationerna 
blir under 2000-talet mindre ”doktrin”-lika och mer resonerande. Samtidigt ansluter sig 
Sverige till NATO:s Partnerskap för fred (1994) och deltar i närtid med militär trupp i 
tre NATO-ledda operationer (Kosovo, Afghanistan och Libyen). Neutralitet är inte längre 
ett nyckelord, alliansfriheten är starkt omtolkad och huvudlinjen – om än inte särskilt 
tydlig eller rak – i syfte att skapa säkerhet är i stället ”internationellt samarbete” (jfr 
även Mellbourn 2009).   
 
Neutraliteten är historia, liksom den aktiva rollen som världssamvete (ingen ironi 
avsedd!). Britt-Marie Mattsson sammanfattar sin utförligt dokumenterade journalistiska 
historik med ord som jag tycker väl beskriver läget:  
 

Den svenska utrikespolitiken har förlorat sin egen gamla kompass. För stunden 
tycks ingen vara intresserad av att ersätta den med en ny. 
 

 

Sverige och NATO: en dold allians? 

Neutralitetspolitiken har aldrig varit balanserad i den meningen att vi från svensk sida 
betraktat risken för aggression från väst och NATO som jämförbar med den andra 
sidans. Det är numera välkänt att man nästan uteslutande betraktade Sovjetblocket som 
”fienden”. Att avhålla från krig var den svenska politikens och försvarets främsta upp-
gift, men vad skulle man göra om vi ändå blev angripna? Det råder ingen tvekan om att 
en rad hemliga eller förklädda överenskommelser och förberedelser gjordes med länder 
som var medlemmar i NATO och deras försvarsmakter. 
 
Mikael Holmström – journalist på Ny Teknik och Svenska Dagbladet – har inom ramen 
för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) undersökt vilka kontakter 
som svenska militärer och politiker har haft med NATO-länder under hela perioden 
1949 och ett stycke in på 2000-talet (Holmström 2011). Den tes han driver är att 
samarbetet, på olika plan, med västsidan under perioden efter 1969 och ett stycke in på 
1980-talet var betydligt intensivare och mer målinriktat än man tidigare vetat eller velat 
låtsas om. (Beträffande tiden före 1969 är den relativt väl belyst genom Neutralitets-
politikkommissionen: betänkandet SOU 1994:11) Tre punkter sammanfattar resultat 
som förefaller väl belagda: 
 

 Det fanns omfattande kontakter med västsidan, särskilt med Norge, Danmark och 
USA (!) som gällde förutsättningarna att bedriva krig i Norden. Personliga möten 
mellan höga militärer var regel, observatörer vid övningar likaså. I några fall 
förekom även kontakter mellan politiker, med konkret militärt innehåll. Vissa 
kontakter omfattade även Finland; däremot fanns inga motsvarande förtroende-
fulla förbindelser med Sovjetunionen. 

 Dessa kontakter var inte något som ”militären” höll på med utan politikernas 
vetskap, utan de hade i stora drag sanktion av alla försvarsministrar (och i 
allmänna drag en mindre krets av statsråd). Däremot var man noga med att inga 
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kontakter togs med NATO som organisation, utan de gällde specifika länder och 
avgränsade (om än viktiga) frågor 

 Dessa relativt omfattande kontakter redovisades inte offentligt, utan fram till 
slutet av 1980-talet åberopades den etablerade formeln för neutralitetspolitiken 
(se ovan). 

 
Holmström driver själv tesen att det sistnämnda var ett demokratiskt bedrägeri, och 
åberopar flera intervjuade som instämmer. Å andra sidan citerar han också (med illa 
dolt ogillande) politiker (som Ingvar Carlsson) och diplomater (som Sverker Åström och 
Rolf Ekeus) som anser att kontakterna är motiverade men att de ryms inom en 
pragmatisk tolkning av neutralitetspolitiken.  
 
En huvudpunkt i Holmströms omfattande undersökning är frågan om Sverige avser att 
förbereda sig aktivt för att ta emot hjälp från NATO i händelse av ett angrepp. En 
tillspetsning av den frågan är om Sverige till och med skulle vara berett att begära och ta 
emot militärt bistånd från väst om Sovjetunionen började uppträda hotfullt; alltså redan 
innan något militärt angrepp inletts. Eftersom i varje fall det senare skulle stå i direkt 
strid mot neutralitetsdoktrinen rör det sig om synnerligen känsliga frågor. Enligt 
Holmströms källor skulle NATO och USA varit berett till snabb aktion i händelse av kris i 
vårt närområde. (Det är väl känt att USA uppskattade ett väl beväpnat buffertland 
mellan NATO och den sovjetiska intressesfären.) Holmström leder i bevis att det fanns 
tankar av det slaget bland vissa militärer, analytiker och ett fåtal politiker. Hur det skulle 
ha gått i ett skarpt läge är (lyckligtvis) omöjligt att avgöra. 
 
Den besvärande grundfråga som framställningen väcker är: hur stora avvikelser får det 
finnas mellan den politik som deklareras och görs känd för väljarna och den politik som 
verkligen bedrivs och är känd av andra länders militärer och säkerhetspolitiker? Det är 
lätt att i princip hålla med Holmström om att gapet borde vara mindre, men helt kan vi 
nog inte undvara det.  
 
Jag vill här åter betona vad jag sagt tidigare (kapitel 1). Ett ännu viktigare problem än 
”mörkläggning” (som förvisso förekommer) kan vara att sådana frågor som rustningar, 
allianser och den militära ”lösningen” nästan inte debatteras. Demokratin tenderar inom 
detta område att svika sig själv snarare än luras av sina valda företrädare.  

 

EU: från oacceptabel allians till omstridd överstatlighet 

Under hela efterkrigstiden har Sverige bekänt sig till internationalism. Denna har dock i 
första hand knutits till FN, och gradvis också till det från slutet av 1970-talet starkt 
växande biståndet till utvecklingsländer. Vi har ingen kolonial tradition vilket gjorde det 
lättare att åtminstone verbalt ställa upp på avkolonialiseringsvågen (som kan dateras 
från 1950 till 1980 ungefär). Svenska företag kom att snabbt och effektivt inter-
nationalisera sig i samband med efterkrigstidens kraftiga industriexpansion och 
ekonomiska tillväxt i hela världen. Men ”Europa” som politiskt projekt har varit mycket 
mindre aktuellt för oss än för länderna på Europas kontinentala fastland (liksom för t ex 
Storbritannien, men av helt andra skäl). 
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Att det i EG:s och EU:s konstitutioner ingick element av säkerhets- och försvars-
samarbete tolkades under lång tid så att svenskt medlemskap skulle strida mot allians-
friheten. Från delar av den borgerliga oppositionen hävdades att starka ekonomiska skäl 
talade för medlemskap och att alliansfriheten egentligen inte var hotad. Detta blev 
plötsligt 1990, under en häftig ekonomisk kris och en kortvarig regeringskris, också S-
regeringen Carlssons linje. Medlemskapet fullföljdes och efter folkomröstning blev 
Sverige medlem i EU 1995. Efter inträdet har Sverige, till skillnad från t ex Danmark, inte 
begärt några undantag från försvars- eller säkerhetssamarbetet utan har (liksom på de 
flesta andra områden) strävat efter att vara ”bäst i klassen”. Bland annat har ju Sverige (i 
samarbete med andra länder kring Östersjön) utrustat och finansierat en Nordic Battle 
Group inom ramen för EU:s säkerhetspolitik. Vad EU-tillhörigheten betyder inom 
området vapenexport och vapenhandel diskuterar jag i kapitel 7.  
 
Det bör redan här sägas att strävanden inom många områden (miljö, bistånd, 
arbetsmarknad, fri rörlighet för personer, polissamarbete etc, men även sådana som 
nedrustning och massförstörelsevapen) har påverkats starkt av EU-medlemskapet – 
trots att ”överstatlighet” varit ett negativt belastat begrepp och så långt som möjligt 
skulle undvikas. EU har inneburit att ännu en mellanstation införts mellan med-
borgarnas politiska vilja och den faktiska samhällsutvecklingen.11 Besluten och deras 
effekter blir svåra att urskilja och tröga att påverka för medborgaren i gemen. EU-
medlemskapet innebär i vissa fall en underkastelse under maktförhållandena inom 
Unionen, och på nästan samtliga områden en ”harmonisering” med övriga medlems-
länder.  Det blir det svårt eller omöjligt att urskilja en klar svensk linje i centrala inter-
nationella frågor: en linje som svenska politiker skulle kunna ställas till svars för. Det är 
inte förvånande att aktivism och folklig mobilisering blir svårare än förr när de måste 
filtreras genom två eller tre beslutsnivåer – varav flera är tämligen okända och fysiskt 
finns i Bruxelles. Detta är ett demokratiskt dilemma (Jacobsson 1997) som också 
kommer till konkret uttryck i regelverken för vapenexport (se vidare kapitel 7). 
 
Vad gäller massförstörelsevapen (historiken och läget diskuteras nedan i kapitel 5) så 
deltar Sverige numera lojalt i de olika förhandlingsorganisationer som upprättats, bland 
annat de återkommande mötena kring icke-spridningsavtalet för kärnvapen: NPT. Men i 
dessa är Sverige förpliktad att utarbeta gemensamma ståndpunkter med EU. Man kunde 
förmoda att denna begränsning skulle innebära en motsvarande möjlighet att påverka 
EU-medlemmarna och kärnvapenstaterna Storbritannien och Frankrike att följa NPT-
avtalets anda. Om påtryckningar ägt rum inom EU har de i varje fall inte lett till några 
allmänt kända resultat. I fortsättningen kommer jag att försöka ta reda på om frågorna 
kring vapenexport och internationell vapenproduktion möjligen gått samma väg. Har en 
tidigare restriktiv svensk hållning ”harmoniserats” med andra – och troligen mindre 
restriktiva – hållningar inom EU? Några ytterligare reflexioner kring vapenexport och 
EU återfinns i kapitel 7 (avsnitten Internationella överenskommelser och En notering 
om kärnvapen). 
 
Det speciella spåret Nedrustning hänförs, som nämnts tidigare, till ett särskilt kapitel 5. 
 

                                                        
11 Jämför Kerstin Jacobssons framsynta doktorsavhandling Så gott som demokrati (Boréa, Umeå 1997) 
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Efter kalla kriget: har Sverige avrustat? 

Samtidigt som Sverige sökte och fick anslutning till EU, bröt östblocket som politisk och 
militär enhet samman. Berlinmuren föll i november 1989 och Sovjetunionen upplöstes 
1991. Det dröjde dock fram till 1990-talets slut innan detta fick några tydliga konse-
kvenser inom försvarspolitiken och försvarsplaneringen. Försvarsbesluten 1992 och 
1996 präglades båda av ”relativt konservativt innehåll” men med ganska omfattande 
nedläggningar av såväl krigs- som fredförband. Strukturen speglade att den egentliga 
uppgiften fortfarande ansågs vara ungefär densamma som när det gällde att försvara 
landet mot invasion från Sovjetunionen (Ehliasson 2005).  
 
I detta läge tog Högkvarterets ledande personer initiativ till en ny planeringsordning 
(ett tydligt brott med den tradition som byggts upp sedan 1950-talet). Inom denna nya 
och långsiktiga planering menade man sig kunna föra in de förändrade omvärlds-
förhållandena och bättre tolka vad politikerna ”egentligen” ville att Försvarsmakten 
skulle uträtta. En mindre grupp bestående av officerare samt några operationsanalytiker 
från FOA ledde arbetet. De utarbetade rapporten Försvarsmaktsidé 2020. Årsrapport från 
perspektivplaneringen 97-98. Denna följdes av ytterligare tre rapporter med samma 
huvudrubrik, åren 1997-2000 (FMI 2, 3 och 4). En närläsning av rapporterna, som ju är 
mycket tydligt framtidsinriktade med en horisont på 33 år är givande och intressant 
(Ehliasson 2005). Som ”målbild” för år 2010 arbetar FMI med ett ”begränsat militärt 
hot” mot vårt land, och ett försvar med hög anpassningsförmåga. Ledande i detta tanke-
arbete var generalerna Johan Kihl (chef för Högkvarterets strategiavdelning) och 
Michael Moore (ställföreträdande chef och senare chef för strategiavdelningen) samt 
Olle Hjelm (chef för operationsanalytikerna inom strategiavdelningen). 
 
Vad hände sedan? Historikern Wilhelm Agrell har publicerat ett intressant (om än 
ganska egensinnigt) bidrag till frågans belysning: Fredens illusioner (Agrell 2010). Hans 
bok har underrubriken Det svenska försvarets nedgång och fall 1988-2009 och han 
beskriver den själv som en studie av det svenska försvarets avveckling. Berättelsen ser i 
korthet ut så här. Det svenska militära försvaret byggdes upp med materiel och personal 
till en internationellt sett hög nivå, från 1949 fram till ungefär 1980. Tio år senare faller 
Berlinmuren och Sovjetunionen. Det tidigare hotet mot Sverige finns inte kvar. Många 
hoppas då på en snabb nedrustning och en värld med färre vapen, medan andra varnar 
för en alltför snabb förändring. Men några tänkare på det svenska försvarets Högkvarter 
har en tredje tanke. Just nu behövs inte något försvar mot ett yttre hot. Vi har därför 
chansen att göra en total modernisering av det ”gamla” försvaret.  
 
Som nämnts ovan var ideologerna bakom detta framför allt generalerna Johan Kihl och 
Michael Moore. De ansåg att om man fick behålla huvuddelen av det traditionella 
försvarsanslaget så kunde man ta en ”operativ time-out” (Kihls uttryck, 1997) och 
”utnyttja stiltjen för att finna nya former som skulle göra organisationen mer lämpad att 
möta de utmaningar som kunde uppstå på lång sikt”.  
 
De tankar på förnyelse som redovisas i FMI och flera samtida källor (bl a FOA:s tidskrift 
Framsyn12) inspirerades av den militära debatten i USA. De styrande begrepp som de 
svenska generalerna importerade var RMA (Revolution in Military Affairs) och NBD 

                                                        
12 Se t ex artikel av Michael Moore, Högkvarteret, i nr 6-1999 och intervjuer med Staffan Näsström, FMV, i 
nr 6-2003 och med Michael Moore i nr 2-2005. 
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(Network Based Defence). De försvars- och säkerhetspolitiska dokumenten från 1990-
talet är inga under av klarhet, och en del som skrevs kring RMA och NBD är flummigt. 
Invävda i traditionella målsättningar (”i den längsta förhindra att fienden får fast fot på 
svensk mark”) finns det gott om hänvisningar till samhällets IT-beroende och till vikten 
av kommunikationsövertag på ”slagfältet”. FMV och FOA/FOI deltog aktivt i uttolk-
ningen. Om man vill vara lite elak kan man se det som försvarets alldeles egna IT-bubbla.  
 
Genom en kombination av lägre anslagsnivåer än generalerna hade hoppats på och den 
allmänt diffusa riktningen för det ”nya” försvaret blev resultatet snarare avveckling än 
utveckling. Så småningom fick arkitekterna till förändringen kalla fötter: generallöjtnant 
Kihl gick i en artikel 2009 ut och konstaterade att försvaret inte längre hade förmåga att 
försvara Sverige. (General Moore har varit försvarsattaché i Washington och har såvitt 
jag vet inte offentligt kommenterat hur det faktiskt blev.) Men då var redan nästan alla 
utbildningsförband nedlagda och de flesta officerarna satt vid sina skrivbord, medan 
några övade för internationella insatser. Förråden av vapen och förnödenheter hade 
tömts, många materielbeställningar ställts in och värnplikten slopats. Visst kan man tala 
om en ”revolution” men kanske inte riktigt den som USA-debatten gällde och de svenska 
generalerna hade tänkt sig. Det är faktiskt inte så att ”politikerna” hade undergrävt 
försvarsförmågan, utan snarare om självmål av militära planerare, diffust understött av 
1990-talets försvarspolitiker. Agrell, som är professionell historiker, skicklig skribent 
och uppenbart fascinerad av ”military affairs”, skräder inte orden. Fortfarande förbrukas 
nära 40 miljarder varje år, men ”i princip är hela den organisation, den planläggning och 
det kunnande som en gång handlade om att försvara landet borta” (Agrell 2010). 
 
Under det senaste året (detta skrivs hösten 2011) har vissa steg tagits för att åter öka 
den operativa kapaciteten, på bekostnad av ”stödverksamheten” (vilken bland annat 
innefattar forskning). 
 
Agrell (liksom i viss mån FMI) går ganska snabbt förbi Försvarsmaktens roll i inter-
nationella insatser. Denna roll har ju spelat en betydande roll i debatten, dels som 
legitimering av att det svenska försvaret ”gör nytta”, dels som utgångspunkt för kritik 
(mot engagemanget i Afghanistan, ISAF, och mot Nordic Battle Group, NGB och på allra 
sista tiden även mot medverkan med JAS/Gripen i Libyen).  
 
I strikt ekonomiska termer står de internationella insatserna inte för särskilt betydande 
andelar. Det kan, även av andra skäl, vara rimligt att avsluta detta avsnitt med en 
summarisk översikt över de statsmedel som går till Försvarsmakten, hämtade från 
Regleringsbrev 2011. Beloppen nedan avser miljarder svenska kronor. 
 
1.1 Förbandsverksamhet mm   21,1 
1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser mm   2.3 (varav ISAF 1,9) 
1.3 Anskaffning av materiel mm    9,1 
1.4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel   6,6 
1.5 Forskning och teknikutveckling    0,7  
 
Summa      39,9 
Medelstilldelning 2011 (med hänsyn till reservationer) 37,6 
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Kostnaderna för NBG11 – som avslutade sin verksamhet 30 juni 2011 utan att ha behövt 
tas i anspråk – särredovisas inte, men ska enligt regeringens anvisningar belasta och för-
delas på anslagen 1.1-1.4 ovan. NBG11 omfattade cirka 2200 tjänstgörande, varav 1600 
svenskar. Regeringen bedömer att kostnaden för beredskap blir strax under 0,5 
miljarder, medan en insats under perioden skulle kunnat kosta upp till 1.5 miljarder för 
svensk del (Skr. 2010/11:27). 
 
Riksrevisionen har i sin rapport Svenska bidrag till internationella insatser 
(RiR:2011:14) riktat kritik mot redovisningen av kostnader för internationella insatser. 
Regeringen redovisar endast ”särkostnader” vilket innebär att anslaget 1.2 ovan 
utformats för att täcka de extrakostnader som uppstår för internationella insatser. 
Enligt RiR är kostnaderna för internationella insatser betydligt högre än vad som 
framgår av anslaget (”flera miljarder kronor”13). Å andra sidan tas dessa medel från den 
ram som avsatts för andra delar av försvarsmakten (1.1 och 1.3, mot det senare ska 
eventuella kostnader senare clearas om materiel används internationellt). Det handlar 
dock (min kommentar) knappast om att riksdagen och svenska folket vilseleds om 
försvarsramens storlek, men däremot enligt RiR om att de internationella insatserna 
framstår som billigare än vad de skulle vara om även kostnaden för trupp och material i 
”stand-by” redovisades fullt ut.  
 
Hur man än räknar framstår de internationella insatserna ekonomiskt sett som tämligen  
beskedliga i den svenska Försvarsmaktens samlade verksamhet (från knappt 6 % enligt 
försvarsdepartementets sätt att redovisa, upp till 10-12 % om man räknar som RiR 
förespråkar).  
 
Den fråga som väcktes ovan och som utförligt behandlas av Wilhelm Agrell (Agrell 2010) 
kan nu möjligen omformuleras så här: vad får svenska folket för de återstående 88-94 % 
av Försvarsmaktens medelstilldelning på 37-39 miljarder svenska kronor? 
 

 

 

Kapitel 5. Politisk organisering för fred och nedrustning 

I detta kapitel koncentreras uppmärksamheten på Sveriges aktiva deltagande i ned-
rustningsförhandlingar, särskilt de som rör kärnvapen och andra massförstörelsevapen.  
 
Det är inte ens efteråt fullt tydligt vilken roll som de ansträngningar som nu ska 
beskrivas spelade i den helhet som kan kallas svensk utrikes-, säkerhets- och försvars-
politik. Vissa författare lägger stor vikt vid detta spår medan andra förbigår det nästan 
helt.  

                                                        
13 Även RiR tycks ha svårt att genomskåda faktiska utgifter. Enligt uppgifter (sid 33) kan kostnaderna 
utöver särkostnader urskiljas till en knapp miljard 2007 och 2009 men över 4 miljarder 2008! I Försvars-
maktens egen ”produktredovisning” finner RiR skillnader på mellan knappt en miljard och drygt fem 
miljarder under näraliggande år. 



Lars Ingelstam 28 2012-02-17 
   

Perioden Alva Myrdal (1961-1973) 

När Alva Myrdal år 1961 fick uppdraget av dåvarande utrikesministern Östen Undén att 
hjälpa honom formulera ”ett stort uttalande i nedrustningsfrågan” som skulle framföras 
i FN hade hon själv bakom sig en karriär på hög nivå inom FN (chef för samhälls-
vetenskapliga avdelningen), UNESCO och svensk utrikesförvaltning (ambassadör i 
Indien). Uppdraget från Undén utmynnade i bland annat förslaget om kärnvapenfria 
zoner. Alva Myrdal hade dock ingen erfarenhet av nedrustningsarbete i snävare mening, 
men uppdraget från Undén blev starten på en roll som en mycket aktiv företrädare för 
Sveriges under en lång period, 1962-1973, som ledare för den svenska insatsen i ”FN 
och olika med FN förbundna nedrustningskommissioner”.  I centrum för detta arbete 
stod kärnvapnen. Redan under slutet av 1950-talet hade Sovjetunionen och USA rustat 
sig med tusentals kärnvapen vardera, och enbart de vapen som var utplacerade i Europa 
skulle räcka att utplåna vår del av världen många gånger om. Sverige och Alva Myrdal 
spelade en mycket aktiv roll i förhandlingarna, som dock under perioden inte ledde till 
några större genombrott i relationen mellan supermakterna.14 Att samtalen hölls i gång 
och gavs en viss offentlighet hade säkert betydelse i sig. År 1968 avsade sig Sverige – 
efter en ganska häftig debatt och energisk opinionsbildning mot svenska atomvapen – 
formellt och unilateralt egna kärnvapen.  
 
Myrdal var riksdagsledamot för S från 1962 och utnämndes till (konsultativt) statsråd 
1966. Hon hade både i Genève och på hemmaplan till sin hjälp en ganska omfattande 
stab av diplomater, militärer och forskare. Som statsråd hade hon givetvis hög status i 
förhandlingssammanhang, och det är allmänt omvittnat hur hon använde sin ställning, 
sina omfattande internationella kontakter och sin sociala kompetens för att på olika sätt 
främja den nedrustningslinje som Sverige företrädde i förhandlingarna. Som nämnts 
fanns ett arv från Östen Undén (som avgick 1962). Utrikesminister efter honom var 
Torsten Nilsson (fram till 1972). Tage Erlander efterträddes 1969 som statsminister av 
Olof Palme, men det var alltså Erlander som 1966 tog in Alva Myrdal i regeringen (enligt 
uppgift efter påtryckningar från SSU!). Hur linjen från Undén och Myrdal kuggade i 
Palmes eget internationella engagemang är inte helt okomplicerat: jag kommenterar 
Palmes roll helt kort i slutet av detta avsnitt. 
 
Helt klart är att under denna tid ”nedrustning mellan supermakterna” hade en stark och 
erkänd plats på den politiska agendan och var ett viktigt inslag i de flesta svenskars bild 
av Sverige i världen. 

 

Perioden Inga Thorsson (1974-1982) 

I en viss mening fanns en stark kontinuitet när Inga Thorsson efterträdde Alva Myrdal 
som ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen 1974. Funktionerna och 
medarbetarna var i stora drag desamma. Thorsson, som hade en gedigen bakgrund i 
socialdemokratin (kvinnoförbundet, borgarråd i Stockholm mm) hade på 1960-talet 
profilerat sig som kärnvapenmotståndare och internationalist. Hon hade med 
ambassadörs rang representerat Sverige i Israel och inom FN. Vid sitt tillträde 1974 var 
hon, i högre grad än Myrdal vid motsvarande tidpunkt, känd som fredsaktivist och 

                                                        
14 Detta avsnitt bygger till stora delar på uppgifter ur Alva Myrdal: Spelet om nedrustningen (1976). Den 
engelska originalutgåvan har underrubriken ”How the United States and Russia run the arms race”. 
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kärnvapenmotståndare, bland annat inom Aktionsgruppen Mot Svensk Atombomb 
AMSA (mest aktiv 1958-1960). Hon utnämndes till statssekreterare 1974 (men blev 
aldrig statsråd) och förblev i ordföranderollen till 1982, alltså även under de borgerliga 
regeringarna från 1976. Detta väckte en del diskussion: var uppdraget höjt över 
partilinjerna eller var det, liksom andra statssekreterares, politiskt knuten till 
regeringen? Thorsson själv hävdade det förstnämnda. Hon hade också under samma 
period ett antal andra uppdrag av internationell karaktär (bistånd, befolkning, miljö) 
mestadels knutna till FN-systemet. Hon upprätthöll också aktiva kontakter med 
forskare, politiker och internationella tjänstemän i något som senare har kommit att 
kallas ”the third system”: en tredje kraft vid sidan av stater och näringsliv.15 
 
Under denna period fortgick alltså nedrustningsförhandlingarna på samma sätt som 
förut, men även nu med ganska blygsamma resultat (många av de avtal som trots allt 
kom till stånd slöts på andra arenor, men det är givetvis svårt att säga vad ”tröskandet” i 
Genéve kan ha haft för betydelse). Trots Thorssons ställning och engagemang kom 
under denna period nedrustningsfrågan att tydligt flyttas bort från den centrala plats 
den hade haft. Att mycket knöts till Thorssons person kan ha bidragit: en avvikarroll i 
det egna partiet och ett oklart politiskt ansvar som S-politiker under borgerliga 
regeringar. Ett annat skäl kan vara att nedrustningsfrågan, som varit mycket tydligt 
prioriterad under Myrdal-perioden, nu fick konkurrens av en mängd andra frågor med 
tillhörande världskonferenser, projekt och nya organisationer. Vid sidan av bistånd och 
globala ekonomiska klyftor (som redan var etablerade på agendan) gällde det nu bland 
annat befolkning och miljöfrågor (Sverige var värd för den första FN-konferensen om 
den globala miljön 1972). Nedrustning kom att blekna som ett tydligt nationellt 
åtagande, och kunde mot slutet av perioden ses som ett särintresse: tolererat men inte 
uppbackat med någon större iver av huvuddelen av det politiska Sverige och inte direkt 
personifierat av någon inom regeringen. En mer positiv tolkning är att ”en fredlig värld” 
har infogats en större tankefigur av rättvisa, utjämning, fattigdomsbekämpning samt ett 
starkare och modernare FN. Men det går inte att komma ifrån att organisation och 
politiska resurser för nedrustningsarbetet vid slutet av denna period stod betydligt 
svagare än under den förra perioden. 
 
Som ett något vemodigt indicium på detta kan man se den utredning som Inga Thorsson 
genomförde 1983-1985. Huvudbetänkandet heter Med sikte på nedrustning. Omställning 
från militär till civil produktion i Sverige (SOU 1984: 62) (se även kapitel 6). Den utgjorde 
en uppföljning av en FN-studie som under Thorssons (!) ledning genomförts om 
sambandet mellan rustningar och bistånd på global nivå. Den svenska utredningen är 
professionellt genomförd och som analys fortfarande intressant. Det bör dock sägas att 
det är mer meningsfullt att ställa rustningar och bistånd mot varandra på det globala 
planet, är att göra just detta med avseende på en nationell (svensk) statsbudget. Detta 
framhölls, inte utan nedlåtande övertoner, i särskilda yttranden av företrädare för 
svenskt bistånd. Politiskt stod också klart från första början att ”ingen brydde sig” och 
utredningen ledde heller inte till några som helst åtgärder från regeringen Palmes sida. 

                                                        
15 En fokalpunkt i detta var Dag Hammarskjöld-stiftelsen i Uppsala (under diskret men effektiv ledning av 
Sven Hamrell) en annan den internationella grupp som samlades kring den holländske ekonomen Jan 
Tinbergen (Nobelbelönad 1969) och tillsammans skrev boken Reshaping the International Order (1976). 
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Perioden Maj-Britt Theorin (1982-1991) 

Vid S återkomst till regeringsmakten efter 1982 års val ersattes Inga Thorsson (som då 
var 67 år) som ordförande för nedrustningsdelegationen av Maj-Britt Theorin, med 
ambassadörs ställning. Theorin hade varit riksdagsledamot för S sedan 1971, känd som 
utpräglad fredsaktivist och mycket anlitad och uppskattad talare, men sällan betraktad 
som en ”tung” politiker. Hon hade liksom sina företrädare till sitt förfogande en 
basorganisation med folk från bl a UD och FOA. Arbetet under denna tid torde ha 
präglats av en viss trötthet (säkert inte Theorins fel) och rutin. Den måhända orättvisa 
jämförelsen med Myrdal-tiden visar att Sverige inte heller internationellt kunde påräkna 
de stora ländernas uppmärksamhet i samband med nedrustningsarbetet. I svensk 
politik hade Theorin en stark ställning i offentligheten, inte minst uppbackad av de 
organiserade fredsrörelserna och en aktiv minoritet inom S. Men nedrustning och 
konkret fredspolitik framstod allt mer som ett särintresse: till stor del fokuserat på 
kontroverser inom svensk politik sådana som JAS/Gripen och kostnadsnivån för det 
svenska försvaret. Att Sverige skulle ha ett ansvar för ”hela världens fred” var inte längre 
någon självklarhet för de flesta svenskar eller svenska politiker.  

 

Perioden efter 1991 

Den borgerliga regering med Carl Bildt som statsminister som tillträdde 1991 valde att 
låta nedrustningsarbetet i Genève skötas av yrkesdiplomater. Efter tre färgstarka 
politiska kvinnor (S) försvann nu det formella nedrustningsarbetet ur det offentliga 
synfältet. Även S-regeringarna Carlsson/Persson 1994-2006 höll fast vid denna 
lågprofil-linje. EU-inträdet 1995 innebar att svenska ställningstaganden i 
kontroversiella internationella frågor regelmässigt hänvisades till EU (ministerråd, 
parlament, sekretariat) och att konkreta förhandlingar belastades med en eller två extra 
nivåer. Samtidigt skars den stab vid UD som hade att sköta markservicen för de olika 
kommissionerna i Genéve ner ganska kraftigt. I dagsläget består enheten för 
Nedrustning och icke-spridning (NIS) på UD av sexton personer, med en tjänsteman som 
chef, och då ingår i uppgifterna även departementsansvar för exportkontroll av 
konventionella vapen mm. Dessa frågor diskuteras vidare i kapitel 7. 
 
Som ett anmärkningsvärt försök till ta tillbaka initiativet kan man se att utrikesminister 
Anna Lindhs sommaren 2003 upprättade en internationell kommission om 
massförstörelsevapen: The Weapons of Mass Destruction Commission (WMDC) med den 
svenske folkrättsjuristen, f d IAEA-chefen (och dessutom under ett knappt år svensk 
utrikesminister, FP) Hans Blix som ordförande. Kommissionens rapport16 innehåller en 
ingående analys av rustningarna och de olika avtal som finns, men framför allt förslag 
och möjligheter till bindande och långtgående internationella överenskommelser. 
Rapporten blev (och är fortfarande) internationellt uppmärksammad, men den svenska 
regeringen (Reinfeldt, Bildt) tog, såvitt känt, inga initiativ med anledning av den. Från 
oppositionen (S MP, V) har gjorts ett par, men tämligen förströdda, hänvisningar till 
Blix-kommissionens slutsatser. Blix-kommissionens huvudsekreterare ambassadör 
Henrik Salander tjänstgjorde en kort tid som chef för UD-NIS (se ovan) men övergick 
2009 till den ledande befattningen inom en internationell NGO (The Middle Power 
Initiative) med huvudsyftet att avskaffa kärnvapen. 

                                                        
16 Weapons of Terror. Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms. WMDC Stockholm 2006 
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Vi har i dag det något paradoxala läget att den (ende) som i en internationell offentlighet 
representerar den svenska traditionen av aktiv nedrustningspolitik är Hans Blix, en 
ämbetsman och teknokrat, en kort tid borgerlig politiker, kärnkraftsförespråkare – men 
kompromisslös och superkompetent motståndare till kärnvapen och andra 
massförstörelsevapen. Han har fått stor uppmärksamhet i mängder av huvudstäder och 
närmast hjältestatus i freds- och antikärnvapenorganisationer runt hela världen. I 
svensk politik har hans förslag i stort sett nonchalerats.  

 

Olof Palmes roll 

När Palme (statsråd från 1963, statsminister 1969-1976 och 1982 till sin död 1986) 
tillträdde som statsminister ”ärvde” han Alva Myrdal och nedrustningsarbetet från 
Erlander och Undén. Det är inte uttryckligen känt hur han vid den tidpunkten förhöll sig 
till det. Klart är att Alva Myrdal kände både beundran för och lojalitet med Palme. 
Omvändningen är inte lika klar. Palme var känd som tidig förespråkare för svenska 
kärnvapen (där han senare ändrade sig) vilket kan ha gjort frågan motsägelsefull för 
honom själv. Ingen av de två stora Palme-biografierna (Östberg 2008, 2009 Berggren 
2010) redovisar att Palme visade något aktivt intresse för de pågående nedrust-
ningsförhandlingarna, även om temat givetvis finns med i tal och programskrifter. Min 
gissning är att hans eget engagemang och lidelse inte stämde särskilt väl med det detalj-
gnetande och de delvis fastlåsta positioner som präglade arbetet i Genève. Han 
uppskattade inte till fullo Alva Myrdals arbetsstil: en kombination av undervisare, 
forskare och idealist. När hon anslöt sig till linje 3 inför folkomröstningen om kärnkraft 
1980 uttryckte han sin irritation: ”Alva ska alltid sjunga med änglarna”. 
 
Ännu tydligare blir detta i relation till efterträdarna Thorsson och Theorin. Utan att 
förringa Palmes eget engagemang för internationell rättvisa och avspänning tror jag att 
han inom S och svensk politik bidrog till att just nedrustningsansträngningarna kom att 
uppfattas som ett särintresse. Thorsson kämpade för att nedrustning (i vid mening) 
skulle vara ett centralt allmänintresse i svensk politik, men lyckades inte. Hon var i viss 
mån Palmes jämlike vad gällde internationella kontakter, men använde dem på ett annat 
sätt, en ”kritik från sidan” som Palme med viss rätt kunde betrakta som illojal. Det fanns 
också tidiga motsättningar från AMSA och kärnvapendebatten inom S. När Maj-Britt 
Theorin kom in i bilden kunde ingendera parten dölja att hon stod för en utpräglad 
minoritetsståndpunkt (som också innefattade kraftiga nedskärningar av det svenska 
militära försvaret) medan Palme representerade en mittfåra och en traditionell syn på 
militärt försvar. Han hade också (möjligen med rätta) stor tilltro till utspel, offentliga tal 
och ledarkontakter och mindre till mödosamt organisationsbyggande och långdragna 
förhandlingar. På den punkten kan man möjligen se en viss kynnes-likhet mellan honom 
och Theorin (som under flera år var socialdemokratins mest efterfrågande talare, efter 
partiordföranden). Detta gjorde säkert inte deras relation enklare. 
 
Olof Palme använde också sina politiska kontakter i Indien för att underlätta Indiens 
inköp av tungt artilleri från Bofors, under 1980-talet första år. När det sedan visade sig, 
delvis efter Palmes död, att dessa affärer hade åtföljts av mutor och ”kommissioner” 
påverkades givetvis bilden av statsministern negativt. Palmes enastående goda 
anseende som internationell politiker baseras till allra största delen på hans insatser för 
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internationell rättvisa och utveckling, och att han stod upp mot arrogans och övergrepp 
från stormakternas sida. Däremot kan han inte krediteras för någon större energi vad 
gäller nedrustning eller vapenkontroll. 

 

Teknikpolitiska noteringar 

Under hela den tid som ovan beskrivs fanns tillgång till teknisk expertis i nära 
anslutning till förhandlingarna. Alva Myrdal nämner i sin bok Ulf Eriksson, Jan Prawitz, 
Lars-Erik Tammelin och Johan Lundin, samtliga från FOA. Lundin representerade den 
breda kompetensen kring biologiska och kemiska stridsmedel. Konkreta förslag som 
framlades av Sverige – om övervakning av provstoppsavtal och liknande – krävde 
betydande insatser av vetenskapliga experter på högsta nivå. Under de följande 
perioderna förekom fortsatt sådant stöd från FOA. Jan Prawitz finns med under hela 
resan. När Hans Blix hade FN:s särskilda uppdrag att undersöka massförstörelsevapen i 
Irak bistods han på likartat sätt av expertis från FOA. I WMDC medverkade även teknisk 
expertis (återigen Jan Prawitz, då och nu knuten till Utrikespolitiska Institutet) och man 
fick support från FOA/FOI. 
 
Skälen till att FOA hade och kunde ställa upp med sådan expertis är emellertid inte lika 
klart. Uppenbart är att kompetens och forskningsinriktning varierar över tid. Förloppet 
skulle behöva klarläggas ytterligare. Under den första perioden (Myrdal) bedrevs 
fortfarande aktiv forskning med avsikt att kunna framställa svenska atomvapen. Sådan 
utveckling och forskning ägde rum i nära anslutning till det civila atomkrafts-
programmet. Kopplingen dem emellan var emellertid om inte direkt hemlig så 
åtminstone ganska diskret.17 Även efter beslutet 1968 att avstå från svenska atomvapen 
torde det ha bedrivits en ganska avancerad vapenforskning: större och under längre tid 
än som tidigare varit känt.18 Man kan också tolka stödet till nedrustningsarbetet lite mer 
drastiskt: det fanns mycken kompetens och energi som inte längre ”behövdes” för 
svenska atomvapen, och som därför med stor beslutsamhet kunde länkas till 
nedrustningen i stället. 
 
Under den kommande relativt långa perioden ingick forskning kring kärnvapnens 
verkningar i FOA:s uppdrag (bl a benämnt skyddsforskning). I huvudsak kunde man i 
nedrustningsförhandlingarna förlita sig på expertis som fanns och som uppdaterade sig 
av andra – huvudsakligen försvarspolitiska – skäl. Det är dock rimligt att anta att 
uppgiften att bistå med expertis i formella nedrustningssammanhang påverkade 
inriktningen inom FOA, antagligen också medelstilldelningen. När efter det kalla krigets 
upphörande försvarsanslagen började krympa, och dessutom FOA/FOI skulle ges en 
mer fristående ställning som forskningsinstitut, hotades denna för förhandlingarna 
nödvändiga kompetens. Detta iakttogs med viss oro från 2000 och framåt från UD:s sida, 
och detta påpekades också i samband med diskussionen om Blix-rapporten. Trots att det 
politiska stödet (enligt ovan) för aktiv nedrustning vid den tidpunkten var relativt svagt 
säkrades i viss mån den kompetens som behövdes genom riktade anslag.19 
 

                                                        
17 Källa Karl-Erik Larsson, memoarbok och personlig kommunikation. 
18 Källa Thomas Jonter och KTH-boken (Lundin m fl 2010) 
19 Hela detta avsnitt behöver kontrolleras mot olika källor och troligen också med intervjuer (Theorin, 
Prawitz,  Christer Ahlström, Thomas Jonter) 
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Denna aspekt är av särskilt intresse, eftersom den kan vara en av få (kanske den enda?) 
teknikpolitiska prioriteringar som motiveras av en aktiv tolkning av fredstanken. 
   

 

 

 

Kapitel 6. Civilt och militärt: teknikpolitik och teknikutveckling 

En klassisk fråga i nya skepnader 

Nationens tekniknivå och konkurrenskraft har i många århundraden spelat en stor roll 
vid politiska överväganden om säkerhetspolitik och försvar, i vissa lägen tillmätts en 
helt avgörande betydelse (se t ex McNeill 1982). En stark vapenindustri och militära 
beställningar förutsattes gå hand i hand med civil industri och statliga forskningssats-
ningar. En vanlig tanke i äldre tid var att en hög teknisk och industriell nivå rent allmänt 
skulle bidra till såväl militär som ekonomisk makt. 
 
Som vetenskapligt forskningsfält är växelspelet civilt/militärt inte stort, med det 
föreligger i litteraturen är till stora delar historiskt. I den vetenskapliga community som 
jag själv till hör spelar MIT-professorn Merritt Roe Smith en särskild roll. Hans mycket 
prisade och citerade tidiga arbeten (se bl a Roe Smith 1980) handlar om hur militära 
beställningar medverkade till den kanske största tekniska framsteget i 1800-talet 
industri: tekniken med utbytbara delar.20 Den kom att slå igenom i tillverkningen av 
handeldvapen, men kom snart till nytta för tillverkning av cyklar, symaskiner21 (!) och 
bilar. Den öppnade för den moderna industriella massproduktionen. 
 
Utvecklingen under senare hälften av 1900-talet har inte gjort denna frågeställning 
föråldrad. Givetvis möter man även i dag påståenden kring sambanden (som kan tänkas 
vara positiva eller negativa) mellan civilt och militärt, men inte sällan är dessa slag-
ordsmässiga och förenklade. Följande text nyanserar problemet: 
 

Building "star wars" weapons systems, so the opposing arguments run, will either 
conscript technological development and divert it from the civilian economy-or it 
will further spur "high" technology innovations that will benefit everyone. Either 
way, this is only the most recent example of the complex military-industrial 
conflict/symbiosis that has spanned American history, but that has not been 
subjected to thorough study and debate until recent years.  

 
Detta konstateras i inledningen til en värdefull teknikhistorisk antologi (Roe Smith 
1985). Är militär teknik försnävande och närmast en ”stöld” från den civila ekonomin 
eller ger den tvärtom stimulanser och sidoeffekter som gör att alla tjänar på den? Boken 

                                                        
20 Tidigare hade man, om ett gevär blev skadat, behövt ersätta det med ett helt nytt ”heltillverkat” gevär. 
Nu räckte det att ersätta den skadade delen. Framför allt gick det oerhört mycket snabbare att framställa 
tusentals gevärspipor, kolvar etc och sedan sätta ihop dem, än att tillverka hela geväret på en gång. 
21 För en belysning av hur tekniken kom att brukas i Sverige, vid Husqvarna Vapenfabrik (!) se 
avhandlingen Genom symaskinens nålsöga (Louise Waldén 1990) 
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visar (med exempel från USA, från 1800-talet fram till efterkrigstiden) hur komplexa och 
mångriktade dessa samband kan vara. Alva Myrdal (se kap 5) hävdade i olika samman-
hang med stor emfas den förstnämnda ståndpunkten. Professor Gunnar Eliasson (se 
slutet av detta kapitel) hävdar lika eftertryckligt motsatsen. Noggrannare och mer 
tekniknära framställningar finns i boken Science for Welfare och Warfare (se nedan) och 
belyses även på andra sätt i detta kapitel. Forskningen kring dessa frågor är fortfarande 
inte omfattande: i synnerhet inte arbeten som behandlar tekniken någorlunda 
grundligt.22 Å andra sidan finns numera omfattande statistik, begrepp och klassi-
ficeringsmetoder, liksom gott om utredningar och andra överväganden. Dessa underlag 
gör frågan analyserbar, men omfattningen utgör i sig ett problem för den som vill få ett 
grepp om frågeställningen.  
 
Relationerna mellan militärt och civilt i teknikutvecklingen är visserligen inte huvud-
frågan i detta projekt, men jag kan inte undgå att beröra frågeställningen i stort. Det 
finns helt klart ett dubbelriktat beroende mellan dessa relationer och min huvudfråga 
som gäller export och andra former av internationalisering av militärt inriktad teknik. 
 

Från andra världskriget… 

Andra världskriget innebar – både i krigförande stater och i Sverige – bland mycket 
annat att forskarvärlden och militären kom varandra närmare och inledde samarbeten 
som sedan skulle spela stor roll även när kriget var över. 
  
Ett exempel är det som fått namnet operationsanalys, som utvecklades för ursprungligen 
militära tillämpningar under andra världskriget 1939–1945. Tidigast och tydligast 
skedde detta i Storbritannien. Det handlade om distinkta problem inom ramen för 
militära operationer, exempelvis skyddet av konvojer eller anläggande av skenmål för 
att minska sannolikheten för att viktiga anläggningar som flygfält skulle slås ut. Till detta 
engagerades framstående forskare: matematiker, statistiker och naturvetare. I 
allmänhet hade de ingen tidigare erfarenhet av den typ av problem de ställdes inför. 
Skickliga forskare kunde på ett uppslagsrikt sätt låna över metoder och tankegångar 
från sina egna vetenskaper till problem som handlade om taktik, organisation och 
beteende. 
 
Ett annat exempel är Militärfysiska institutet (MFI) verksamt 1941–1945. 
I början av andra världskriget diskuterades det i svenska fysikerkretsar hur man skulle 
kunna ställa modern fysikalisk kunskap till det svenska försvarets förfogande, eftersom 
man kunde se hur fysikens landvinningar i de krigförande länderna hade använts för att 
skapa nya vapen. Att Försvarsväsendets kemiska anstalt (FKA) redan fanns inom det 
kemiska området torde också ha varit en bidragande anledning. Svenska national-
kommittén för fysik, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Vetenskaps-
akademien (KVA) samarbetade kring uppgiften, med professor Rolf Sievert som 
drivande kraft. Resultatet blev MFI. Efter kriget blev MFI en del av Försvarets forsk-
ningsanstalt (FOA).23 
 
Även den ovan nämnda operationsanalytiska verksamheten fick från början av 1950-
talet en plattform inom FOA, som ställde expertis till förfogande för militära staber m 
                                                        
22 Ett par uppsatser av Björn Hagelin kan noteras på plussidan (Hagelin 1992, 2004) 
23 Källa Wikipedia Militärfysiska institutet 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1941
http://sv.wikipedia.org/wiki/1945
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysik
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsv%C3%A4sendets_kemiska_anstalt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_nationalkommitt%C3%A9n_f%C3%B6r_fysik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_nationalkommitt%C3%A9n_f%C3%B6r_fysik
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Vetenskapsakademien
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Rolf_Sievert
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fl.24 Denna verksamhet byggdes senare ut med systemanalys och även säkerhetspolitisk 
forskning (organisatoriskt som FOA P, senare FOA 1 och i dag FOI Försvarsanalys). 
 
Dessa två exempel får räcka för att belysa inledningen på ett nära förhållande mellan 
forskning och försvarsorganisation. Denna uppfattades säkert under andra världskriget 
och åren närmast därefter som oproblematisk; till nytta för landet och för båda parter. 
Men relationen kompliceras betydligt under senare år. Jag vill redan nu nämna två 
aspekter: 
 

 Medan forskningssystemet i övrigt har utvecklats starkt och i huvudsak haft 
universitet och högskolor som bas,25 har försvarets forskning i stort sett utförts 
inom dess eget institut (FOA, numera FOI). Kontakter har visserligen funnits, men 
försvarsforskningen har innehållsligt och organisatoriskt haft en särprägel inom 
svensk forskning. (Till detta, liksom till försvarsforskningens internationali-
sering, återkommer jag senare i kapitlet.) 

 Redan här möter vi en terminologisk svårighet: Forskning och utveckling (FoU) 
har sin ekonomiska tyngdpunkt i Utveckling. Den politiska och administrativa 
debatten har å andra sidan till övervägande del handlat om Forskning – som i sin 
tur uppdelats på olika sätt: i grundläggande, ändamålsbestämd, tillämpad forsk-
ning m m. I synnerhet under de senaste decennierna har dessutom lagts stor ton-
vikt på forskarutbildning, vilket ytterligare förstärkt tendensen att forsknings-
politik ofta uppfattats som en del av universitets- och högskolepolitiken. Detta 
innebär att försvarsforskningens särskildhet ytterligare markeras. 

 
Redan av de ekonomiska storleksordningar som redovisas längre fram i kapitlet blir det 
tydligt att Forskningsperspektivet (som absolut förtjänar att diskuteras) inte kan fånga 
in de stora dragen eller orsakssambanden i teknikutvecklingen; varken den militära 
eller den civila. Utvecklingsarbete och offentliga beställningar väger ekonomiskt avse-
värt tyngre. 

 

”Science for Welfare and Warfare” 

Det är väl känt och dokumenterat att perioden från andra världskrigets slut fram till 
mitten av 1970-talet innebar en stark uppgång för svensk ekonomi, särskilt 
tillverkningsindustri och byggande. Detta skedde med stöd av betydande stimulans från 
staten, på flera vägar. Parallellt byggdes den offentliga sektorn ut till ett av (nästan) hela 
världen beundrat välfärdssamhälle. 
 
I boken med den ovan citerade titeln (Lundin, Stenlås, Gribbe eds 2010) ges ett delvis 
annat perspektiv på perioden: ett som har både historisk och principiell relevans för 
frågeställningen i denna rapport. Författarna bekräftar att staten under perioden 1945-
1975 spelade en markerat mycket mer aktiv roll i det svenska samhället än någonsin 
förut i vad gäller avancerad teknik och naturvetenskap med teknisk tillämpning i sikte: 
bokens undertitel är Technology and State Initiative in Cold War Sweden. Man hävdar att 

                                                        
24 Se Ingelstam (2002) kap 5 samt Kaijser och Tiberg (2000) 
25 Finansieringen har byggts ut genom direkta anslag men framför allt genom forskningsråd och fonder. 
Institut (av typen branschforskningsinstitut eller allmänna forskningsinstitut utanför högskolesystemet) 
har haft en förhållandevis liten roll i Sverige, utom för just försvarssektorn. 
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detta aktiva statliga engagemang till stor del berodde på att man fäste mycket stor vikt 
vid militär neutralitet och nationellt oberoende. Neutralitet (eller mera noggrant 
uttryckt: militär alliansfrihet i fred med sikte på neutralitet i krig, se kapitel 4) blev 
enligt författarna en stark drivkraft för militär teknikutveckling och industriell 
produktion men alldeles särskilt för sådana teknikområden som hade en central roll för 
både civil och militär avancerad produktion. 
 
Ett område där Sverige var sent ute, men snabbt hämtade in andras försprång och 
fortfarande är ledande, är stridsflygplan. Vid andra världskrigets utbrott hade Sverige i 
stort sett ingen flygindustri (andra världskriget torde i detta avseende varit en nervös 
period) men redan 1948 kunde SAAB visa upp ett världsledande plan (Saab 29 Tunnan) 
vilket som bekant sedan följdes av ett antal allt modernare stridsflygplan, med JAS 39 
Gripen som senaste modell (jfr nedan: ”Ett moln av teknologi”). Satsningen hade ett så 
starkt stöd av statsmakten att övriga försvarsgrenar vid upprepade tillfällen protest-
erade. Beställaren Flygförvaltningen förmådde SAAB att 1950 lägga ner sin civila 
produkt Saab 90 Skandia till förmån för den militära produktionen. Långt senare 
återupptogs viss produktion av civila flygplan vid Saab (turboprop-planen 340 och 
2000, under perioden 1982-1999), men flygplansproduktionen har dominerats stort av 
stridsplan ända fram till i dag. 
 
Ett område där båda motiven civilt och militärt var tydligt närvarande är atom-
kraftsatsningen. Kort efter det att atombomberna briserat över Hiroshima och Nagasaki 
(i augusti 1945) fick FOA regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för svenska 
atomvapen. Snart därefter startade förberedelserna för civil atomkraft, med bland annat 
grundandet av AB Atomenergi. På båda områden var staten/regeringen initiativtagare. 
Inom det civila området ifrågasattes (av t ex ASEA och Vattenfall) om inte statens 
styrning och dominans var alltför stor. Man valde en inriktning av atomkraft för civilt 
bruk som kom att kallas ”den svenska linjen” (med tungt vatten, D2O, som moderator 
och inhemskt uran från huvudsakligen Ranstad i Västergötland som bränsle). Det var 
inte då och är inte heller nu någon hemlighet att denna linje skulle vara smidigast för att 
parallellt framställa svenska atomvapen. Enligt forskare och samtida källor höll man en 
diskret distans mellan civilt (Atomenergi AB, KTH, Studsvik m fl) och militärt (FOA) 
under denna tid. Men sambandet fanns. Ett annat viktigt motiv var att den svenska linjen 
skulle garantera, eller åtminstone öka, vår självförsörjning inom energiområdet. Ett 
alltför stort internationellt beroende vore oförenligt med neutralitetspolitiken, enligt 
dåtidens sätt att se.26 Från 1955 kom saken i ett annat läge. USA släppte då tekniska 
upplysningar om civil atomkraft genom programmet Atoms för Peace27, vilket innebar 
att självförsörjningsargumentet försvagades. Den svenska linjen (som också hade egna 
problem) slogs ut av den amerikanska som hade satsat på lättvattenreaktorer. ASEA tog 
fasta på de nya möjligheterna och fick beställningen på Sveriges första kärnkraftverk 

                                                        
26 Utifrån dagens situation kan synsättet att vi av neutralitetsskäl borde värna vår inhemska försörjning av 
bland annat energi och livsmedel och inte bli beroende av utlandet synas något märkligt. Men under en tid 
efter andra världskrigets slut kopplades neutraliteten naturligt samman med självförsörjning (self-
suffiency). Detta får ytterligare en illustration i boken genom Hans Jörgensens artikel (Neutrality and 
National Preparedness) om hur staten intensivt stödde jordbrukets rationalisering med självförsörjning, 
neutralitet och beredskap som motiv.  
27 Fram till denna tidpunkt hade atomteknik i allmänhet av USA betraktats som militär och strategisk, och 
omgavs av mycket strikta exportregler (regler som till stora delar fortfarande gäller, se även kapitlen 6 
och 7) 
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(som byggde på en lättvattenreaktor), Oskarshamn 1, som togs i drift 1972. Den svenska 
linjen avslutades definitivt 1970 (med stängningen av Marviken). 
 
Efter en intensiv debatt, som från 1958 och ett antal år framåt splittrade nationen och 
inte minst regeringspartiet socialdemokraterna, kom Sverige till slut fram till ett beslut 
att inte anskaffa egna atomvapen (1968). De överenskommelser med USA som blev 
nödvändiga för det civila kärnkraftsprogrammet hade också skapat svårigheter och 
begränsningar i Sveriges möjligheter att tillverka egna atomvapen och USA var 
motståndare till att Sverige skulle göra detta. Även efter det formella beslutet att avstå 
från svenska atomvapen torde under åtminstone 4 år viss vapeninriktad forskning ha 
bedrivits vid FOA (jag hänvisar läsaren till Thomas Jonters artikel i boken och andra 
publikationer av honom, se litteraturförteckningen).  
 
Satsningen på atomkraft – med dess blandade motiv – framstår som den mest profi-
lerade och uthålliga av de statliga initiativ som togs under den aktuella perioden och 
som behandlas i boken. 
 
Ett näraliggande område är datorutvecklingen. De allmänna principerna för datorer 
(elektroniska kalkylmaskiner) hade utvecklats under andra världskriget. För den tiden 
stora och snabba maskiner baserade på logiska kretsar med elektronrör byggdes upp, 
först i USA och sedan snabbt i andra länder. Svenska BESK startades 1953 och var under 
en kort tid snabbast i världen. Liksom i fallet atomkraft var det uppenbart att 
datamaskiner skulle få stor betydelse både inom civila och militära tillämpningar. Den 
svenska staten tog ett antal initiativ (dock mindre omgärdade av sekretess än 
atomvapenprogrammet). Efter förarbeten vid bland annat FOA lades stort ansvar på den 
av staten skapade Matematikmaskinnämnden (1950). Staten stod, skulle det visa sig, i 
detta fall mera för stimulans än för kontroll. Saab hade betydande intressen i 
datorutveckling, men Facit (dittills en kompetent tillverkare av konventionella 
kontorsmaskiner och räknemaskiner) slog sig in på marknaden. Efter olika turer (se 
Tom Petersons artikel) blev Datasaab i början av 1960-talet den ledande svenska 
datorproducenten. Genom statliga beställningar och stöd (militära och civila) kom 
Datasaab att utvecklas till en mycket vass datortillverkare (som kunde slå IBM i en 
öppen anbudskonkurrens, se Magnus Johansson 1997). Genom sina speciella relationer 
till staten klarade sig Saab mycket bättre som datortillverkare än Facit, som i mitten av 
1970-talet tvingades konstatera att man inte hängt med i den elektroniska revolutionen: 
det blev en dramatisk och mycket omtalad genomklappning. 
 
Det bör dock påpekas att den statliga styrningen av datorutvecklingen bara sträckte sig 
till mitten av 1970-talet och då omfattade stora och medelstora datorer. När sedan 
bordsdatorerna kom in i bilden fanns visserligen staten med som kund, men teknik-
utvecklingen drevs av privat näringsliv28. I Sverige spelade radioföretaget Luxor en 
lysande men kortlivad huvudroll, med sin ABC 80 (från 1978; den var antagligen bäst i 
världen under en tid). Den snabbt växande marknaden togs dock snart över av de 
internationella jättarna IBM och Apple. Staten har visat initiativ även under desk-top-, 
lap-top- och internet-perioderna (från 1980-talet och framåt) genom inköp, skatte-

                                                        
28 Skoldatorn Compis som togs i bruk 1985 (och som, möjligen med orätt, blev ett av våra mest utskällda 
datorprojekt) kan ses som ett undantag 
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avdrag och bredbandsdragningar29 men dessa åtgärder är långt mindre och initiativen 
mindre tydliga än under den period som omfattas av boken (i huvudsak 1945-1975). 
 
Det är inte min avsikt att referera boken/antologin (den rekommenderas till läsning!) 
utan jag har valt ut de aspekter som jag bedömer antingen ”leva kvar” i någon mening 
(som flygindustrin) eller där de militärtekniska och säkerhetspolitiska aspekterna kan 
tänkas vara lärorika ännu i dag.  
 
En tankefigur som kan kännas igen på flera olika områden har kallats utvecklingspar. Det 
mest omsorgsfullt studerade fallet är samverkan mellan statliga Vattenfall och det 
privata företaget ASEA inom elkraftområdet (Fridlund 1999). Staten garanterade 
beställningar och skapade en relativt stor hemmamarknad. Företaget hade sedan ett 
gynnsamt utgångsläge vad gäller produktionsförmåga och tekniknivå för en expan-
derande export. Ett liknande, om möjligt ännu framgångsrikare utvecklingspar finner vi 
i statliga Televerket och privata L M Ericsson.  Tanken har tillämpning på Saabs strids-
flygplan men också, om än mindre tydligt, på flera andra områden. Både dator-
utvecklingen och atomenergin visar på utvecklingspar som också har starka militära 
drivkrafter, i första hand från den statliga sidan. 
 
Kanske var det bättre förr? Det finns anledning att flera gånger återkomma till tanken 
att staten utifrån någon kombination av civila, allmänpolitiska motiv (som ekonomisk 
tillväxt, regional balans eller omställning till hållbarhet) och specifika militära och 
försvarsrelaterade sådana, borde ta storslagna initiativ till högteknisk industriell 
utveckling. Det är självklart att det har skett stora förändringar både i ramvillkoren (till 
exempel Sveriges medlemskap i EU) och i det allmänna samhällsklimatet (som nu under 
relativt lång tid betonat marknadskrafternas autonomi och statens tillbakadragande). 
Men som vi kommer att se vägrar tanken att dö. Närmast kommer den till uttryck i ett 
förord av Marcus Wallenberg i en relativt ny bok om JAS-projektet, se nedan avsnittet 
”Ett moln av teknologi”. 

 

Forskning och utveckling: terminologi och statistik 

Jag måste här börja med en redogörelse för hur man i offentligheten, statistiken och i 
forskningen har valt att benämna och beräkna forsknings- och utvecklingsverksamhet 
inom olika områden. 
 
För att om möjligt undvika förvirring måste jag här notera vad som normalt innefattas i 
tre basala begrepp. Följande hämtas ur den moderna svenska forskningspolitikens 
grundläggande skrift SOU1977:52, som hänvisar till OECD och internationella överens-
kommelser om bl a forskningsstatistik. 
 
Grundforskning. Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer 
utan någon bestämd tillämpning i sikte 

                                                        
29 Röster har höjts för att ”bredbandiseringen” av Sverige borde genomföras i samma anda och med 
samma statliga initiativkraft som de klassiska ”stora systemen”, mest uttalat av Ola Larsmo och Lars 
Ilshammar. I verkligheten stannade det statliga engagemanget vid ett antal stöd, några av dem riktade till 
småföretag och hushåll. Här saknas dock, såvitt jag vet, något betydande försvarsrelaterat motiv. 
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Tillämpad forskning. Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya 
idéer med en bestämd tillämpning i sikte 
Utvecklingsarbete. Systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och vetenskaplig 
kunskap för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller väsentliga 
förbättringar av redan existerande sådana. 
 
Det behöver knappast sägas att dessa kategorier är relativt oklara och svåra att tillämpa 
likformigt inom olika områden och ämnen. Inte sällan hänvisas till den s k innovations-
kedjan, som bygger på ett slags logisk ordning från grundforskning, över tillämpad 
forskning, utvecklingsarbete och färdig produkt eller tjänst (kommersialisering eller 
motsvarande). Denna har dock kritiserats som missvisande, och det finns flera kon-
kurrerande föreställningar om hur orsakssamband och växelspel mellan olika former av 
kunskapssökande och kunskapsanvändning ser ut. Under de senaste 10-15 åren har 
begreppen innovation och innovationssystem tagit plats i den forskningspolitiska 
vokabulären, och det är i dag svårt att föra någon som helst diskussion utan att bruka 
något av dessa begrepp. Allt oftare möter man därför akronymen FoI: forskning och 
innovation. Inom vissa områden (till exempel energi och transporter) har det varit 
naturligt att knyta Forskning till Demonstrationsprojekt (snarare än Utvecklingsarbete i 
allmänhet); det är skälet till att man ibland möter förkortningen FoD. 
 
Den moderna formen av svensk forskningspolitik grundlades genom Forskningsråds-
utredningen (tillsatt 1972, slutbetänkandet Forskningspolitik SOU 1977:52). Som redan 
nämnts är Forskningen ekonomiskt sett en mindre del av det som redovisas som FoU: 
Forskning och Utveckling. 
 
Normalt redovisas i såväl allmänpolitiska som forskningspolitiska sammanhang – och i 
internationella jämförelser – landets samlade investeringar i FoU.  
 
 
 



Lars Ingelstam 40 2012-02-17 
   

 
Ur SÅ 2011   
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Ur SÅ 2011 
 
Det framgår av tabellerna att de årliga kostnaderna för all FoU i Sverige är cirka 110 
miljarder SEK, varav en så stor del som 81 miljarder utförs av näringslivet. Av detta 
belopp är endast 3.5 miljarder statliga medel (cirka 8.5 miljarder från utlandet). En stor 
andel av dessa medel är utvecklingsmedel för militära beställningar (vilket jag åter-
kommer till). 
 
Den forskningspolitiska debatten har, som sagt, till mycket stor del koncentrerats till 
den forskning som förlagts till universitet och högskolor. Det är också denna sektor som 
(vid sidan av näringslivets utvecklingsarbete) dominerar stort vad gäller omsättning: 23 
miljarder SEK (2007). Dess storlek och dominans ska delvis förstås så att Sverige har 
valt att inte i någon större utsträckning inrätta fristående forskningsinstitut, utan förlitat 
sig på universitet och högskolor som forskningsutförare. Propositionen 2008/09:50 
uppger att svenska staten avser att satsa ytterligare drygt 5 miljarder SEK på forskning. 
 
Om de totala satsningarna säger samma proposition: 
 

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. De totala avsättningarna till 
forskning och utveckling är högst i världen vid sidan av Israel. 

 
Då syftar man alltså på all FoU i landet, och procenttalen i den högra kolumnen i Tabell 
22.35 ovan. 
 
Det som normalt behandlas i forskningspolitiken är emellertid inte dessa breda 
utgiftsområden, utan snarare det statliga stödet till FoU, och dessutom med ytterligare 
koncentration till forskning vid universitet och högskolor. 
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Ur SÅ 2011   
 

 

Försvarssektorn i forskningspolitiken 

Storleksordningarna och försvarets särskilda roll kommenteras så här i den senaste 
forskningspropositionen (2008/09:50): 
 

En orsak till att Sveriges offentliga investeringar i FoU är stora i interna- 
tionell jämförelse är försvarets jämförelsevis höga avsättningar för FoU. 
År 2008 uppgår de till 12,4 procent av de totala anslagen för FoU, vilket 
dock är en minskning från drygt 20 procent 2005. Även i några andra 
länder med höga avsättningar för FoU är försvarets andel omfattande. 
I USA, Frankrike och Storbritannien uppgår de till 55, 40 respektive 24 

procent av de statliga FoU-anslagen. De statliga anslagen till civil FoU i 
Sverige uppgår 2008 till ca 0,7 procent av BNP, vilket är i nivå med de 
insatserna i Danmark, Nederländerna och Tyskland.  
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I tabell 22.44 framgår att ändamålet Försvar tilldelades dryga 4 miljarder i FoU-stöd 
under 2005-2007, medan beloppen under de två senaste åren 2009 och 2010 krympt till 
cirka 2,2 miljarder. Detta ska tolkas så att utvecklingskostnaderna för JAS/Gripen nästan 
försvunnit ur anslagsbilden (tillverkning, service mm redovisas givetvis inte som FoU). 
 
Att skilja Forskning från Utveckling är även i denna sektor ganska svårt.30 En grov 
uppskattning är att tillämpad forskning (huvudsakligen vid FOI, se nedan) kan upp-
skattas till 1 miljard per år.  
 
Försvaret utgör ett undantag från huvudmönstret i svensk forskning i den meningen att 
dess egen (sektoriella, tillämpade) forskning endast i liten utsträckning läggs ut på 
universitet och högskolor. Den domineras i stället av Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI, tidigare FOA) som på flera grunder kan parallellställas med tillämpad forskning vid 
universitet, högskolor och branschforskningsinstitutet.  
 
FOI betyder Totalförsvarets forskningsinstitut. Om sig själv säger FOI på sin hemsida: 
 
FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss 
arbetar cirka 1000 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt 
från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till 
jurister, ekonomer och IT-tekniker. … FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och 
teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och 
ligger under Försvarsdepartementet. 
 
FOI har fyra huvudavdelningar: 
 

 Försvarsanalys 
 CBRN-skydd och säkerhet31 
 Försvars- och säkerhetssystem 
 Informationssystem 

 
Den ekonomiska omslutningen är cirka 1.1 miljarder SEK, per år varav 162 miljoner är 
anslag och cirka 900 miljoner intäkter av uppdrag. I årsredovisning 2010 uppges att 65 
% av intäkterna är uppdrag från militära beställare, 21 % från civila och resterande 14 
% som direkt statsanslag genom Försvarsdepartementet. FOI torde under en tid ha 
släpat efter med kompetensuppbyggnad rent generellt (som en förhållandevis låg andel 
disputerade forskare) men har numera ett allmänt gott anseende. Ett betydande antal 
ledande forskare har professorskompetens (forskningschef). Inom de områden som jag 
själv känner bäst till – systemanalys och operationsanalys – är FOI kompetensmässigt 
övertygande och delvis ledande (se Ingelstam 2012, kapitel 4). Enligt interna direktiv 
söker FOI att bredda sin krets av finansiärer och uppdragsgivare utanför det militära 

                                                        
30 Detta är en huvudpunkt i det helt nypublicerade betänkandet från Försvarsstrukturutredningen 
(SOU:2011:36) i vilket föreslås en kraftig minskning av försvarsforskningen samt strukturella reformer 
vad gäller beställare och tidshorisonter. Jag avser att återkomma till denna utredning inom projektets 
ram. 
31 FOI ska kunna bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om 

massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på 
dessa områden. För detta anvisas FOI från och med andra halvåret 2010 särskilda medel (jämför slutet av 
kapitel 5 ovan). FOI ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk 
exportkontroll (framför allt ISP och SSM, se kapitel 7). 
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området. För några år sedan fastställdes en målsättning att 30 % av finansieringen 
borde komma från civila källor vilket enligt senaste årsredovisning ännu inte fullt ut har 
uppnåtts. 
 
En relativt ny aktör på forskningens arena är Försvarshögskolan (inrättad i sin 
nuvarande form 1997, erkänd som statlig högskola 2008). FHS huvuduppgift är 
utbildning av militära och civila ledare med avseende på säkerhet och krissituationer. 
Den bygger på en lång militär utbildningstradition. Forskningen vid Försvarshögskolan 
är ännu av begränsad omfattning, och byggs upp som ett led i akademiseringsprocessen: 
att skapa den vetenskapliga grund som utmärker akademisk utbildning. FHS bedriver 
forskning och studier inom sex forskningsområden: 
  

 Folkrätt 
 Krigsvetenskap 
 Ledarskap under påfrestande förhållanden 
 Ledningsvetenskap 
 Militärhistoria 
 Militärteknik 
 Statsvetenskap 

 
Direkta anslag till forskning, forskarutbildning och analys är 79 MSEK, varav huvud-
delen har en relativt nära koppling till FHS professionsutbildningar (”krigsvetenskap”). 
Externa forskningsanslag är ännu få. Framstående svenska forskare inom bl a beteende-
vetenskap och statsvetenskap har under perioder tjänstgjort vid FHS. 
 
Utan att alltså förneka att FOI och FHS och deras forskare i allmänhet upprätthåller 
vetenskapliga kontakter i rimlig omfattning, och strävar efter att få fler, vågar jag hävda 
att den historiskt framvuxna och nu gällande strukturen på försvarets (sektoriella) 
forskning gör den relativt isolerad i den svenska forskningsvärlden.  
 
Det är inte bara genom sin organisation med eget forskningsinstitut och egen högskola 
som försvarets forskning får en särställning i forskningspolitiken. Det beror sannolikt i 
hög grad på dess innehåll och inriktning. FHS framhåller uttryckligen att dess forskning 
ska gälla områden som inte är föremål för forskning vid andra högskolor och forsknings-
institutioner i Sverige. Följdriktigt nämns eller ”räknas” sällan eller aldrig försvars-
forskningen i förbindelse med annan forskning i Sverige.  
 
Utredningen Forskningspolitik (SOU 1977: 52) föreslog att regeringen en gång per 
mandatperiod skulle lämna en proposition till riksdagen: ett regeringens forsknings-
program där framför allt frågor av principiell räckvidd skulle diskuteras och en fyllig 
redovisning ges av FoU-arbetets omfång och inriktning i Sverige.  
 
Så har också skett sedan dess. Propositionerna har varierat i utformning och detalje-
ringsgrad. Men ett genomgående drag har varit att försvarsforskningen och den samlade 
försvars-FoU endast redovisats i storleksordningar och summariska kommentarer (se 
ovan) men inte någon gång under hela tiden diskuterats i relation till övrig forskning 
och utveckling, trots att detta uppenbarligen var utredningens avsikt (se sid 239-240). 
 

http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/folkratt/
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/krigsvetenskap/
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/ledarskap-under-pafrestande-forhallanden/
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/ledningsvetenskap/
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/militarhistoria/
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/militarteknik/
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/statsvetenskap/
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Man kan notera att försvarets forskning (och utveckling) liksom annan forskning (och 
industriellt utvecklingsarbete) givetvis drar nytta av den samlade forskningen och 
forskarutbildningen vid universitet och högskolor. Det är knappast något särskiljande, 
och det är snarare så att växelverkan med akademin är något sämre utvecklad än för 
andra tillämpade områden (energi, transport, miljö…)32 
 
 Baserat på dessa än så länge mycket översiktliga uppgifter kan följande iakttagelser 
göras. 

 Militär eller försvarsrelaterad FoU generellt varierar starkt (mellan 20 och 12 % 
av statligt finansierad FoU) och är beroende av cyklerna i olika vapenbeställ-
ningar; allra mest av flygplansprojekt. Om detta är mycket eller lite kan disku-
teras. Den uthålliga och dyrbara satsningen på JAS/Gripen kan, enligt källor som 
är positiva till projektet, värderas till sammanlagt 131 miljarder (omräknat och 
diskonterat till 2007 års penningvärde; Eliasson 2010) 

 Vad gäller forskning är försvarssektorn en relativt liten spelare – den får cirka 3 
% av de statliga forskningsanslagen – vilket numera är klart mindre än andra 
tillämpade (sektoriella) områden, t ex energiforskning eller transportforskning.  

 Försvarsforskningen är utgiftsmässigt mycket mindre än den samlade satsningen 
på ”allmän vetenskaplig utveckling”, som i huvudsak består av grundforskning 
och annan forskarstyrd forskning vid universitet och högskolor.  

 Sektorn är varken integrerad eller ”intänkt” i landets allmänna forskningspolitik 
(så som denna redovisas i t ex forskningspropositionerna). 

 

 

Växelverkan mellan militär FoU och annan verksamhet i samhället 

De storleksordningar som angavs i förra avsnittet ger en grov bild av den militärt 
motiverade FoU i relation till annan forskning och utveckling. Ännu intressantare är 
givetvis de innehållsliga samband som kan finnas. Två relativt enkla tankefigurer går att 
hitta långt tillbaka. Den ena är att försvarsforskningen ”stjäl” resurser, pengar men inte 
minst begåvade och välutbildade personer, som borde kunna användas bättre inom civil 
FoU. Den andra är att den militärt motiverade forskningen kan höja den tekniskt/-
vetenskapliga nivån rent allmänt i landet, bland annat genom högtekniska beställningar 
och utbyte av personer med andra sektorer. I verkligheten finns flera systemsamband, 
och en analys bör (utan att krångla till saker i onödan) identifiera de viktigaste 
sambanden innan några säkra eller polemiska slutsatser kan dras. 
 
Problemet är att frågan är ganska lite belyst. Jag har redan noterat att det arbete som 
läggs ner inför forskningspropositionerna inte tycks dra in försvarssektorn mer än 
mycket översiktligt. Från fredsrörelsernas sida finns en viss bevakning, men denna går 
inte särskilt djupt i systemsambanden. I en relativt ny bok (Eliasson 2010) menar sig 

                                                        
32 De siffror som redovisas i boken Kanonforskning (Lindahl 2006) bekräftar intrycket att en för-
hållandevis liten del av försvarsrelaterad forskning utförs vid eller läggs ut på universitet och högskolor. 
Störst andel har KTH, med cirka 15 miljoner SEK (i 2005 års penningvärde). För ordningens skull ska jag 
nämna att jag själv varit ledare för en utlokaliserad FOA-enhet vid KTH (matematiska institutionen) med 
totalt fyra anställda under åren 1968-1971. Samverkan av denna typ har ökat sedan dess men har ingen 
stor omfattning. 
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författaren kunna visa att FoU-satsningen på JAS/Gripen givit mångdubbelt (minst 2,6 
gånger) tillbaka i samhällsekonomiska intäkter. Jag återkommer till denna nedan. 
 
Eftersom frågan förblir principiellt intressant vill jag belysa den genom tre historiska 
och ett aktuellt nedslag, i de fyra följande delavsnitten. 

 

IVA och Forskningsrådsutredningen 1977 

En ambitiös genomgång av försvarsbeställningarnas och den militära forskningens 
betydelse för den tekniska utvecklingen gjordes av Ingenjörsvetenskapsakademin i 
mitten 1v 1970-talet (Försvaret och den tekniska utvecklingen. IVA rapport 97, 1977).33 
 
Enligt IVA skiljer sig försvarsbeställningarna på ett avgörande sätt från ”normala” 
forsknings- och utvecklingsuppgifter inom industrin genom att företagen inte tar någon 
marknadsrisk. (Andra risker kan givetvis finnas, framför allt att man kan misslyckas i 
sak.) Därför kan, enligt IVA, våga satsa mer på teknisk utveckling. Så byggs upp en 
teknisk-vetenskaplig kompetens som annars inte skulle kommit till stånd. Denna 
kompetens kan sedan spridas till annan industri, med några års eftersläpning. Den 
effektivaste metoden för kompetensspridning är rörligheten hos anställda: genom att 
personal med stor erfarenhet går vidare till annan industri. 
 
IVA skiljer på fyra slag av kompetens: 

 Baskompetens, grundläggande kompetens för att kunna identifiera tekniska 
genombrott och ny möjligheter 

 Utvecklingskompetens 
 Produktionsteknisk kompetens 
 Administrativ kompetens för högteknisk och komplex verksamhet (som i senare 

litteratur ofta kallats Systemkompetens) som  
 

IVA bedömer att kompetensöverföring framför allt äger rum i de tre senare formerna. 
Administrativ eller systemkompetens utvecklas framför allt inom (det fåtal) företag som 
utför större beställningar. Genom att peka på antalet FoU-verksamma personer inom 
försvarsleverantörer och deras underleverantörer kan IVA göra sannolikt att personal-
omsättning har en betydande effekt för att sprida det teknikkunnande som skapats 
genom försvarsbeställningar. Man påpekar dock att den kompetens som skapas genom 
försvarsbeställningar inte fullt ut nyttiggörs inom övrig industri, och efterlyser en 
målmedveten policy med detta syfte. 
 
När sedan jämförelser görs med icke-militära sektorer och statens möjligheter att 
stimulera teknisk utveckling gör IVA två iakttagelser. Den första är att man kunnat 
etablera långsiktiga samarbeten mellan staten och vissa företag, och där risktagandet i 
stor utsträckning har kunnat absorberas av den statliga beställaren.34 ”Stora utveck-
lingssteg” har därigenom blivit möjliga. Den andra iakttagelsen är att för ”övrig industri” 

                                                        
33 Någon lika bred genomgång har såvitt jag har kunnat finna inte gjorts sedan dess (i varje fall inte vid 
IVA. Källa Bengt Mölleryd, IVA). 
34 Detta resonemang anknyter nära till iakttagelsen att det under efterkrigstiden skapats framgångsrika 
utvecklingspar, med en statlig och en industriell partner (som ASEA och Vattenfall, Ericsson och 
Televerket). Se vidare Fridlund (1999) och Lundin, Stenlås, Gribbe eds (2010). 
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inskränker sig stödet oftast till just FoU-ledet. Statliga verk som STU, NUTEK och sedan 
2001 Vinnova har haft detta som uppgift, och förfogat över relativt mycket statliga 
pengar att fördela. Men i steget efter FoU som innefattar riskfylld produktutveckling och 
kommersialisering har företagen själva behövt ta riskerna.35 Detta innebär, enligt IVA, 
att stort handikapp gentemot motsvarande militära utveckling. 
 
I IVA:s rapport påpekas att allmänt FoU-stöd till civil industri ur kompetenssynpunkt inte 
är en fullgod ersättning för militära beställningar, om dessa skulle upphöra eller dras 
ner. Om man vill åstadkomma en motsvarande effekt som lång utvecklingstid och höga 
krav på tekniska prestanda har haft inom försvarssektorn så måste någon annan 
organisation med höga ambitioner (och betydande resurser) skapas.  
 
Forskningsrådsutredningen – som i stort sett med gillande refererar IVA:s resonemang – 
knyter an till den senare punkten (Forskningspolitik, SOU 1977: 52). Utredningen 
bedömer IVA:s analys som riktig och pekar på offentlig upphandling som det främsta 
medlet att säkra det utvecklingssteg som finns i militär upphandling men som vanligtvis 
saknas i andra sektorer. Utredningen påminner dock om några motexempel: datasystem 
för civil användning, kärnkraften och den teletekniska industrin. Utredningen samman-
fattar sin bedömning: 
 

Enligt forskningsrådsutredningens uppfattning är en satsning på avancerade civila 
projekt en av de vägar man bör pröva när det gäller att främja den tekniska 
utvecklingen i vårt land. Sådana projekt borde kunna ge samma stimulanseffekt för 
industriell teknik som de militära beställningarna. Utvecklingssteg i projekten bör 
väljas utifrån en bedömning av samhällsbehov, varvid den marknadsrisk företagen 
normalt måste ta hänsyn till bör kunna reduceras genom att samhällets organ 
svarar för efterfrågan. 

 
Denna proaktiva rekommendation fick knappast något omedelbart genomslag. ”Sam-
hällets organ” har under slutet av 1900-talet och fortfarande – med några anmärk-
ningsvärda undantag – varit återhållsamma med sådana beställningar som Forsknings-
rådsutredningen avsåg. Till detta har bidragit såväl en ökad renlärighet vad gäller 
”marknaden” som de begränsningar som följer med EU-medlemskapet. Men som vi ska 
se längre fram är tanken inte på något sätt övergiven. Trots sin ytligt sett något 
planekonomiska tendens fick samma tanke nyligen stöd av Marcus Wallenberg (!) – som 
hänvisar till både militära och civila ändamål (Eliasson 2010): 
 

Sverige har en tradition av kvalificerade upphandlande myndigheter som lett till 
förstklassig teknologiutveckling inom den privata industrin. Det forna Televerket 
och Försvarets Materielverk har exempelvis en stor del i Ericsson och Saabs 
kommersiella framgångar. Nu finns emellertid tecken på att denna framgångs-
modell håller på att överges när den i stället borde värdesättas och moderniseras.  

 

                                                        
35 Att detta är en svag länk just i Sverige och en brist i svensk ”innovationspolitik” – och att vi tappar 
svenska uppfinningar till utlandet – är ett återkommande tema i den teknikpolitiska debatten och har 
varit det under lång tid.  



Lars Ingelstam 48 2012-02-17 
   

Med sikte på nedrustning (1983-84) 

År 1981 presenterades en FN-studie som koncentrerade sig på den globala problema-
tiken sambanden mellan nedrustning och utveckling. Mot bakgrund av de höga 
sammanräknade militärutgifterna och de förhållandevis blygsamma biståndsöver-
föringarna till den fattiga delen av världen ställde utredningen frågan: vilka slutsatser 
borde världssamfundet dra? Studien genomfördes av en expertgrupp med deltagare från 
27 länder, och leddes av den svenska statssekreteraren Inga Thorsson.  
 
Som en uppföljning av denna studie genomfördes på den svenska regeringens uppdrag 
en nationell studie om möjligheter att ställa om landets produktion från militär till civil 
inriktning (förutsatt att det allmänna säkerhetspolitiska läget skulle tillåta en ned-
dragning av försvarsutgifterna). Även denna utredning leddes av Inga Thorsson 
(formellt som ensamutredare) tillsammans med ett drygt 10-tal experter och ett 
sekretariat på fem personer. Utredningen presenterade sitt huvudbetänkande Med sikte 
på nedrustning. Omställning från militär till civil produktion i Sverige (SOU 1984:62) 
hösten 1984.  
 
Utredningens frågeställning innebär att samband och beroenden mellan militär och civil 
teknikutveckling och industriproduktion blir centrala. En del uppgifter, som FoU-
andelar, förädlingsvärden och ägandeförhållanden är naturligtvis föråldrade, men i stora 
drag torde utredningens uppgifter i dessa avseenden ha giltighet även i dag. 
 
Den första punkten gäller FoU-intensitet, dvs vilken andel av förädlingsvärdet som 
består av FoU-kostnader. Utredningen bekräftar den gängse föreställningen att 
försvarsindustrin har en betydligt högre FoU-intensitet än jämförbar civil industri. Inom 
industriföretag som bedriver både civil och militär produktion visar de militära delarna 
en klart högre FoU-intensitet. Man noterar dock att dessa skillnader tenderat att minska 
under 1970-talet. FoU-intensiteten har ökat mer i alla branscher, men snabbare i den 
civila industri som utredningen jämför med. Det finns skäl att tro att samma utveckling 
fortsatt. Utvecklingens tryck och statliga stöd har säkert inneburit att stora branscher 
som transporter och fordon, energi och telekommunikation ökat sin FoU-intensitet. Inte 
oväntat redovisar utredningen också olikheter mellan olika militärt orienterade 
områden. Högst ligger militär elektronik (39 % FoU-intensitet), följt av robotar och 
flygplan, medan ammunition och pjäser hamnar relativt lågt (kring 10%). 
 
En för utredningen än mer central fråga är om och på vilket sätt militär teknik skiljer sig 
från civil. Denna fråga har givetvis inga enkla svar. Utredningens viktigaste iakttagelser 
är följande: 
 

 Många teknikområden är väldigt specifika för militära tillämpningar, och inom 
dessa finns inga eller mycket få nyttoeffekter för civila tillämpningar. 
Möjligheterna för enskilda tekniker att ”flytta med sig” kompetens till civil 
industri är därför enligt utredningen tämligen begränsad. 

 Ett par tunga teknikområden (flygplan, flygmotorer, fartyg, fordon) har den 
egenskapen att militära tillämpningar ofta är mycket avancerade, men att det just 
därför kan finnas fördelar i överströmning till civil teknik. (Motsvarande 
tankegångar har med visst eftertryck hävdats vad gäller rymdprogram, särskilt 
USA:s.) 
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 En viktig egenskap hos en stor del av den militära tekniken är att den förutsätter 
att olika funktioner (delsystem) fogas samman till en fungerande helhet. Detta 
gäller i särskilt hög grad stridsflygplan och robotar (missiler) men också sådana 
system som luftvärn eller krigsfartyg. Denna systemsammanhållande förmåga kan 
komma till nytta inom andra områden, och det har ofta hävdats att annan 
systemisk teknik har kunnat utvecklas i Sverige tack vare kompetens och 
erfarenhet av systemsammanhållning (jfr t ex Ingelstam red 1997) 

 Även i de fall när militär och civil teknik överlappar är det normalt att man ställer 
extrema krav på de militära tillämpningarna (av typen flygplan måste kunna göra 
snabba manövrer i luften, elektronik ska kunna motstå stötar och explosioner, o s 
v) 

 I de fall materielen ska användas i strid, tillkommer det extrema tävlings-
momentet med den materiel som man förväntas möta eller bekämpa. Skillnader i 
modernitet och prestanda är i flera taktiska situationer avgörande. Endast det 
bästa kan komma i fråga när man måste konfrontera en likvärdig motståndare.36 

 
Utredningen konstaterar sammanfattningsvis att försvarsindustrin genom den FoU som 
redan är betald, kan tillgodoräkna sig en konkurrensfördel gentemot övrig industri i 
vissa delar av civil produktion. Vidare konstateras att tillverkningsmetoder som ut-
arbetats för försvarsindustrin med större lätthet (jämfört med själva front-tekniken) 
kan nyttiggöras i produktion för civila ändamål. 

 

IT 2000 

Medan den utredning som berördes i förra avsnittet närmar sig hela den industri som 
producerar försvarsmateriel (med utblickar mot hela industrin) så koncentrerar sig 
utredningen IT 200037 (Ds 1991:63, 64) på informationstekniken – både civil och militär. 
Vi har just konstaterat att inom försvarsindustrin uppvisar de IT-relaterade verksam-
heterna en högre FoU-intensitet är alla andra områden. Utredningens perspektiv är att 
hela IT-områden har expanderat kraftigt: de industrier som räknas dit hade expanderat 
med 15 % per år under hela 1980-talet och ”sektorn” var vid 1990-talets början lika stor 
som klassiska branscher i Europa: kemi eller bilar. Men utredningen bekymrar sig för att 
expansionen kanske inte fortsätter, i varje fall inte i samma takt, och funderar över vilka 
stimulanser och andra åtgärder som borde sättas in för att upprätthålla expansionen.38 
  

                                                        
36 Det går dock inte att bortse ifrån att många (för att inte säga de allra flesta) krigssituationer under det 
senaste halvseklet varit extremt asymmetriska. Ett flera gånger upprepat exempel är att anfall från luften 
riktats mot fiender som i stort sett saknat egna flygstridskrafter. Ett annat är modernt infanteri och flyg 
möter sämre beväpnad gerilla, men där den senare känner terrängen och lokala förhållanden. I sådana fall 
saknar tesen ”bara det bästa är gott nog” i stort sett relevans. Det är andra faktorer som avgör vem som 
vinner. Se vidare diskussion i kapitel 8. 
37 Utredningens fullståndiga undertitel är: Svensk informationstekniks möjligheter under 1990-talet med 
förslag till riktlinjer för en IT-politik inom det näringspolitiska området. 
38 ”Expansion” är alltså utredningens huvudtema; den militära teknikutvecklingens särdrag är ett 
sekundärt intresse för utredningen. Jag har behandlat expansionsmotivet i IT 2000 i en uppsats (Ingelstam 
och Sturesson red 1993) och tror fortfarande att det är viktigt att bättre förstå motiven för expansion. 
Detta kan bidra till förståelse av de i debatten något grovhuggna dilemmana kring tillväxt liksom av frågan 
om konsumtionen borde, måste eller kommer att sluta expandera. 
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En fråga som spelar stor roll i det övergripande resonemanget kring fortsatt expansion 
är om försvarsbeställningar och militär motiverad FoU inom IT-området skulle komma 
att minska. Man kan ana (observera årtalet! utredningen startade 1990) att utredarna 
hade klart för sig att försvaret inte skulle fortsätta som den starkast drivande kraften 
inom området.  
En tanke som redovisas (men som, i rättvisans namn, inte förefaller vara någon av 
utredningens hjärtefrågor) är att stimulera IT-efterfrågan via nationellt förpliktande 
storprojekt. Man nämner som exempel: 
 

 Räddningspaket för Östersjön 
 Miljöriktiga transportsystem (till exempel spårtaxi) 
 IT i byggnader (”smarta hus”) 

 
Släktskapen med Forskningsrådsutredningens tanke (ovan), Marcus Wallenbergs förord 
till Gunnar Eliassons bok (se nedan, citerad ovan), och hela tendensen i Inga Thorssons 
utredning (SOU 1984:62) är dock slående. Nationella projekt (även) utanför försvars-
sektorn är den naturliga rekommendationen för den som önskar att nationen ska föra en 
aktiv teknikpolitik. 
 

 

”Ett moln av teknologi”: Gunnar Eliasson 

Det i tiden senaste exemplet på hur sambanden mellan civil och militär teknikutveckling 
kan uppfattas hämtar jag från Gunnar Eliasson, f d chef för Industrins Utredningsinstitut 
och professor vid KTH. I en kontroversiell39 bok (Synliga kostnader, dolda vinster 
Eliasson 2010) som i sin tur bygger på en internationellt publicerad fylligare fram-
ställning (Advanced Public Procurement… Eliasson 2010) beskriver författaren hur den 
uthålliga och kostsamma satsningen på JAS/Gripen givit indirekta samhällsekonomiska 
vinster (spillover-effekter) som enligt författaren vida överstiger statens utgifter. 
 
Kärnan i Eliassons beräkning är att de samlade utvecklingskostnaderna40 för JAS 39 
Gripen kan beräknas till 132 miljarder SEK (2007 års priser) medan de, enligt honom, 
åtföljande samhällsekonomiska vinsterna kan beräknas till 350 miljarder SEK, alltså ett 
2,6 gånger högre belopp. 
 
Det finns anledning att granska Eliassons undersökning, inte minst till beräkningarna 
och de slutsatser han drar, men här begränsar jag mig till hur han beskriver system-
sambanden och teknologiöverföringen mellan militärt och civilt. 
 
Eliasson hävdar att de viktigaste vägarna för spridning av teknologi återfinns ”inom 
produktionen” och förtecknar dem så här (sid 51): 

                                                        
39 Utöver slutsatserna om försvarsteknikens stora bidrag till samhällsekonomin, och viss kritik av 
metoden, har det faktum att SAAB finansierat Eliassons undersökning och sprider boken i PR-syfte väckt 
kritik och indignation. Se t ex Så snurrar vapenkarusellen, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen 2010, 
Ny Teknik 14 april 2010 – med 10 kommentarer – samt nättidskriften Realtid 
http://www.realtid.se/ArticlePages/201004/09/20100409102642_Realtid672/20100409102642_Realti
d672.dbp.asp. 
40 Det gäller kostnader under perioden 1982-2007, summerade och diskonterade efter 4 % ränta. 



Lars Ingelstam 51 2012-02-17 
   

 
1. Människor byter arbetsplats eller arbetsuppgifter (arbetsmarknaden) 
2. Nyetablering av företag; avknoppning eller avhopp 
3. Underleverantörer lär sig av huvudentreprenören: kompetent upphandling 
4. Uppköp av företag eller företagsdelar som förfogar över särskild kompetens 
5. Företag (konkurrenter) lär sig av teknikledande företag (imitation) 
6. FoU-baserad tillväxt och marknadens funktion (organisk tillväxt) 

 
Det är uppenbart Eliassons mening att denna lista är rimligt komplett och ska kunna 
användas som grund för hypoteser när man vill undersöka konkreta fall av teknik-
spridning. Det går lätt att finna exempel i äldre och yngre litteratur som visar hur någon 
eller några av dessa vägar dominerar i konkreta fall.  
 
Det ska också noteras att teknologi i detta sammanhang bör definieras brett, inne-
fattande inte bara hårdvara utan också management och organisatorisk kompetens.41 
 
En punkt som saknas (och som möjligen skulle kunna betraktas som en variant på punkt 
2 eller ett specialfall av 6) är det mycket diskuterade fenomenet att forskare inom 
universitet eller högskolor startar egna företag för att kommersialisera en idé, upp-
finning eller innovation som uppkommit inom den akademiska forskningens ram. 
Orsaken till att detta saknas i Eliassons lista är möjligen att detta knappast dyker upp i 
samband med hans studieområde: teknikspridning från SAAB under JAS-projektet. 
Fenomenet får dock en något förströdd kommentar senare i boken, där Linköpings 
Tekniska Högskola (felaktigt förkortad LTH) påstås ha utvecklat ett par av sina starka 
specialiteter i nära samverkan med SAAB.42  
 
Valet av SAAB och JAS innebär att en mycket viktig och bred högtekniksatsning belyses, 
och det är uppenbart att teknikspridning från militärt till civilt spelar en roll. Även 
spridning militärt (JAS) till militärt (annan militär teknik) får viss uppmärksamhet. 
Däremot undersöks inte (i varje fall inte systematiskt) i vilken grad teknikspridning i 
andra riktningen (civil industri till SAAB) förekom, och om även denna möjligen skulle 
kunna tillskrivas ett samhällsekonomiskt värde.43 
 
Redogörelsen för spridningen från SAAB till övrig svensk industri (eller snarare: 
industri i Sverige) analyseras längs två spår: det ena mycket allmänt och det andra 
teknik- och företagsnära. Det allmänna spåret bygger på begreppet teknologimoln. Om 
detta sägs 
 

… avancerad industriell produktutveckling omges av ett moln av teknologi som 
andra företag fritt kan utnyttja efter förmåga. 

                                                        
41 Detta föredrar jag att sammanfatta som systemkunnande eller systemsammanhållande-kompetens. Se 
även en antologi om komplexa system (Ingelstam ed 1997) och min bok om system (Ingelstam 2012) 
42 Detta stämmer knappast med annan litteratur och inte med lokalt omfattade föreställningar. 
43 Självklart finns ett generellt samband av följande typ: universitet och högskolor förvaltar och utvecklar 
ett kunskapskapital. Genom utbildning, forskarutbildning och öppet publicerade forskningsresultat ställs 
detta till förfogande för industriföretag, förvaltning, kulturliv och många andra sektorer i samhället, inte 
minst till talrika organisationer för tillämpad forskning och sektoriellt utvecklingsarbete. I detta avseende 
intar varken försvarsforskningen (jämför dock resonemanget ovan, under sid 37-41) eller militärt 
utvecklingsarbete någon skarp särställning. Alla drar nytta av mänsklighetens samlade kunskap och av 
den gemensamt finansierade kunskapsvården och kunskapsproduktionen.  
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Realiserade möjligheter att utnyttja teknologimolnet kallas spillovers, och sådana kan 
uppkomma genom någon av de spridningsmekanismer 1-6 som nämnts ovan.  
 
Eliasson hävdar också att de kan värderas i samhällsekonomiska termer: i fallet SAAB 
och JAS uppgår värdet av spillovers enligt honom till mycket stora belopp. Om man 
väljer att göra makroekonomiska bedömningar är det teknologimolnet i sin helhet som 
man söker värdera (i förhållande till ett läge där det inte hade funnits). Eliasson väljer 
en annan väg, nämligen att ganska detaljerat gå igenom 14 så kallade praktikfall, där 
JAS-teknologi kan ha bidragit till kommersiellt framgångsrik teknik.  
 
Urvalet av fall och de tekniknära frågor som Eliasson har ställt innebär att de nästan 
enbart är teknikspridning till underleverantörer (punkt 3 ovan) som får detaljerad 
uppmärksamhet. Detta betyder säkert inte att Eliasson förnekar att t ex personal-
rörlighet (punkt 1) eller imitation (punkt 5) skulle ha betydelse, men eftersom han vill 
knyta de samhällsekonomiska vinsterna till specifika företag får dessa aspekter inte 
samma tyngd som punkt 3. Fallet Ericsson: från elektromekanisk fast telefoni till digital 
mobiltelefoni på 40 år ger en god illustration (och är det enskilda fall som ger ojäm-
förligt störst bidrag till den samhällsekonomiska vinsten, enligt Eliasson). Genom de 
militära beställningar som var en del av JAS-projektet kom Ericsson i gynnsam tid att 
förfoga över sådan teknik som visade sig vara nycklar till en framgångsrik utveckling av 
mobiltelefoni, särskilt terminaler. Det gällde bland annat synkroniserade frekvens-
hoppteknik, felrättning och kryptering.  
 
Den bild som framträder ur just denna studie av detta fall (JAS 39 Gripen) är att 
spillover genom underleverantörer spelar en avgörande roll när teknologimolnet 
kommersialiseras. Den form av teknologiöverföring som enligt Eliassons framställning 
tycks vara den vanligaste, är att ett företag (huvudentreprenören eller vanligare en 
underleverantör) inom den av staten finansierade försvarsutvecklingen skapar en 
kompetens som samma företag sedan kan använda för produkter som är gångbara på 
civila marknader.  Detta gäller t ex SAAB:s egna flygplan 340 och 2000, för regionalflyg, 
och i än högre grad Ericsson där en rad nyckelteknologier relaterade till JAS/Gripen-
projektet kommer till användning inom mobiltelefonin och till denna relaterade 
produkter.44 
 
Man bör inte fästa överdriven vikt vid att Eliasson endast i förbigående nämner imita-
tion (punkt 5) och nästan inte uppehåller sig vid kompetenta personers rörlighet (punkt 
1). Å andra sidan har han skaffat sig en bred överblick över teknologimolnet kring 
JAS/Gripen och hade dessa effekter uppträtt tydligt hade vi säkert fått dem påpekade i 
framställningen. 
 
I den bild som här framträder av relationen civilt-militärt framträder spillovers genom 
kompetensuppbyggnad inom militärt engagerade företag som den viktigaste system-
länken. Andra spridningsvägar tillmäts mindre betydelse. Imitation (fritt utnyttjande av 
teknikledande företags teknik) tycks spela mindre roll. Om det möjligen kan finnas ännu 

                                                        
44 Det ser ut som om Eliasson ”räknar hem” en stor del av Ericsson stora och framgångsrika verksamhet 
inom mobil telefoni (praktikfall 10 i boken) som spillovers från den militära utvecklingssatsningen. Det är 
dock inte lätt att genomskåda de data som skulle stödja detta påstående. Viss tveksamhet har uttryckts, 
bland annat vid ett seminarium vid FHS den 13 april 2011. 
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generellare systemsamband – de skulle i så fall gå i endera riktningen (som allmän IT-
kompetens, jämför ovan) – diskuteras i allmänna termer men får ingen närmare 
belysning genom empirin eller i beräkningarna. 
 
Eliassons bok är tankeväckande och på många punkter värdefull som källa. Den bidrar 
på det sätt som jag just sammanfattat till belysningen av systemsambanden mellan 
militär och civil teknikutveckling. Kärnbudskapet (att JAS/Gripen-projektets FoU-andel  
betalar sig 2,6 gånger om) behöver jag inte här ta ställning till. Det finns många sätt att 
räkna (Stefan Fölster har tidigare kommit fram till 1,15, på en kortare period och med 
annan metodik). Jag har tillfrågat ett antal kolleger – fackmän inom området industriell 
ekonomi – och de uttrycker sig i allmänhet kallsinnigt eller avfärdande: ”man kan räkna 
på så många olika sätt, beroende på vad man vill komma fram till”. Ungefär samtidigt 
som Eliassons bok anmäldes i pressen framträdde en teknikkonsult med anspråket att 
multiplikatorn på välriktade statliga tekniksatsningar var ungefär 100. I reklamliknande 
påståenden från statliga Vinnova har förekommit uppgifter att avkastningen på tekniska 
FoU-satsningar är minst 10 gånger. 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 7. Vapenexport från Sverige: gamla och nya perspektiv 

Vapenindustri och vapenhandel i världen 

Vapenindustrin är internationell i den meningen att vapen levereras över hela världen 
och till alla länder (utan något enda undantag, tror jag). Vapen produceras också i många 
länder och inom många olika företag, men där är koncentrationen till vissa företag och 
vissa länder påfallande, både vad gäller ägande och produktionsanläggningar. I detta 
avsnitt ska jag redovisa ett antal uppgifter som belyser den internationella bilden, innan 
jag går vidare till det egentliga ämnet: vapenexporten från Sverige.  
 
Den överlägsna och allmänna erkända källan vad gäller rustningskostnader, vapen-
industri samt handel och överföring av vapen (arms transfers) är SIPRI: Stockholm 
International Peace Research Institute.45 
 
Av SIPRIs ”Top 100”-lista över världens vapenindustrier (utom Kinas) framgår att de 
100 största företagen årligen (2008) säljer vapen för 385 miljarder US $ (cirka 2700 
miljarder SEK). Det största företaget är brittiska BAE Systems, som säljer för 32 
miljarder $ och har 106 000 anställda. 45 av de 100 företagen hör dock hemma i USA, 
och dessa omsätter 60 % av den samlade volymen. Under 2008 ökade omsättningen 
globalt med cirka 10 % vilket antas bero på krigen i Afghanistan och Irak, samt att den 
ryska industrin har fått ökade beställningar från staten samt ökat sin export. 

                                                        
45 SIPRI är ett oberoende internationellt forskningsinstitut (i form av en stiftelse) som studerar frågor om 
fred och konflikter med tonvikt på nedrustning och rustningsbegränsning. SIPRI grundades år 1966 för att 
markera 150 år av obruten fred i Sverige. Institutet finansieras huvudsakligen genom anslag från svenska 
regeringen, beviljade av riksdagen. Forskningen på SIPRI bedrivs av cirka 25 forskare och forskar-
assistenter från olika länder. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stiftelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nedrustning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Politik%C3%A5ret_1966
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Som jämförelse kan vi notera omfattningen av de totala militära utgifterna, som enligt 
SIPRI uppgår till 1630 miljarder $ årligen (2010). Ökningen har varit ungefär 5 % 
årligen under hela 2000-talet, och de senaste årens ökning faller helt på USA. USA:s 
andel av de totala militärutgifterna är cirka 43 % av den totala volymen. Andelen 
vapenutgifter är 25-30 % av de totala utgifterna. För Sveriges del (jämför sifferuppgifter 
i slutet av kapitel 4) är de materialrelaterade kostnaderna för försvarsmakten 15,1 
miljarder SEK, vilket är 39 % av hela anslaget till försvarsmakten (Regleringsbrev 
2011). Värdet av vapenexporten från Sverige är cirka 13,5 miljarder, alltså av samma 
storleksordning som försäljningen till det svenska försvaret (se vidare nedan). För en 
mer detaljerad diskussion av trender och regionala skillnader hänvisas till SIPRIs 
material, särskilt SIPRI Yearbook 2011.  
 
Som nämnts exporteras (eller överförs på annat sätt) en stor del av de tillverkade vap-
nen till andra länder än ursprungslandet. I följande tabell redovisas SIPRIs beräkningar 
av värdet av sådana transfers, uttryckta i miljoner $ (i fasta priser, 2007 års nivå): 
 

1998  45,449 
1999  44,022  
2000  35,709  
2001  30,541  
2002  35,311  
2003  40,192  
2004  46,158  
2005  42,469  
2006  45,118  
2007  50,593 

 
Enligt SIPRI går det inte att redovisa siffrorna för 2008 och 2009 eftersom varken Israel 
eller Storbritannien (två stora exportörer) ännu släppt sina siffror för dessa år. En enkel 
överslagsberäkning utvisar att cirka 15 % av producerade vapen går på export. Denna 
andel varierar dock mycket mellan olika länder. 

 

Hur ligger Sverige till? 

Sverige har, som vi senare ska se, en relativt stor vapenexport som dessutom har ökat 
kraftigt under 2000-talet. I den ranking-lista som SIPRI upprättar på basis av officiellt 
kända data ligger Sverige under de senaste 20 åren på någonstans mellan 7:e och 11:e 
plats bland världens vapenexporterande länder. En mer exakt uppgift är att Sverige från 
2009 till 2010 flyttat sig från plats 11 till plats 7, räknat i värde (Trend Indicator Value, 
TIV). I jämförelse under femårsperioden 2005-2010 med USA:s vapenexport står 
Sverige för 7 %. Räknat i förhållande till landets storlek (folkmängd) är Sverige dock 
nummer 1 bland vapenexporterande länder. Mera exakta siffror följer i nästa avsnitt. 

 

Sveriges vapenexport i siffror 

SIPRI specialstuderar inte Sverige (det har varit en princip ända sedan dess grundande) 
men man kan lyfta siffror för Sverige från de databaser som upprättas för alla länder. 
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SIPRI:s data hämtas från kontrollerande myndigheter (numera ISP i Sverige) och man 
redovisar värden dels på beviljade tillstånd för vapenexport, dels för faktisk export. 
Dessa två värden skiljer sig något över åren men överensstämmer i genomsnitt. Materiel 
med dubbel användning redovisas inte i den databas som jag använder nedan. Uttryckt i 
miljoner konstanta US $ (2009) har enligt SIPRI det årliga värdet av vapenexport från 
Sverige varit: 
1999  570 
2000  594 
2001  359  
2002  421 
2003  934  
2004 1127 
2005 1268  
2006 1496  
2007 1470 
2008 1920  
2009 1772 
201046  
 
Detta torde vara den mest rättvisande tidsserien (sådana kan som bekant tillverkas på 
många olika sätt och för olika syften) och enligt denna skulle svensk vapenexport ha 
ökat kraftigt från den nivå som gällde åren kring sekelskiftet 2000. För att få en hållbar 
siffra på detta tas genomsnittet under åren 1999-2002 som referensvärde (det blir 486). 
Ökningen till 2008 blir då 3,95 gånger (295 %) och till 2009 3,65 (eller 265 %). Påstå-
endet att vapenexporten från Sverige har mer än trefaldigats under 2000-talets första 
decennium har alltså stöd i vedertagen statistik. 
 
Vad gäller vapenexporten per capita kan man även här utgå från SIPRIs databas. I en 
enkel ranking (byggd på TIV) som nämndes ovan ges följande siffror som jämförelse: i 
den första kolumnen anges vapenexport från respektive land är 2009 (som inte var 
Sveriges allra högsta värde) omräknat till konstanta US $ (1990): 
 
Land  Vapenexport, miljoner $ Vapenexport/capita $ 
Sverige  806   95 
Israel  472   64  
USA  8641   28 
  
Enligt dessa siffror (SIPRIs data och egna beräkningar) är Sverige med god marginal det 
land i världen som exporterar mest vapen per capita. 
 
 
Regeringen redovisar varje år till riksdagen data över vapenexporten (byggd på 
underlag från ISP). Här finner vi – inte överraskande – god överensstämmelse med 
SIPRIs siffror. Uttryckt i löpande priser, miljarder svenska kronor, anges värdet av 
vapenexport från Sverige som: 
 
 

                                                        
46 SIPRI anger en stor ökning för Sverige mellan 2009 och 2010. Av denna uppgift bör man ännu inte dra 
alltför långtgående slutsatser beroende på skillnaden mellan givna tillstånd och faktisk export. 
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2008 12,7 
2009 13,5  
2010 13,7 
 
Dessa siffror kan jämföras med de materialrelaterade kostnaderna för den svenska 
Försvarsmakten som enligt regleringsbrev 2011 är 15,1 miljarder SEK, varav 9,1 
miljarder för ”anskaffning av vapen mm”. Omfattningen av exporten är alltså av samma 
storleksordning som leveranserna till det egna försvaret. Regeringen gör, liksom ISP, en 
uppdelning mellan Krigsmateriel för strid och Övrig krigsmateriel. Man anger också 
krigsmaterielexporten som andel av total svensk export (varor och tjänster): den rör sig 
om 1,2 till 1,3 % (Skr 2010/11:114). 

 

Vapenindustrier i Sverige 

Innan jag går vidare till regelverket och den faktiskt förekommande exporten kan det 
vara värt att notera vilka de dominerande industrierna inom området är. För detta finns 
goda öppna data kring ägande, omsättning och produktionsinriktningar. De senare 
redovisas givetvis endast i allmänna termer, eftersom särskilda produkter och deras 
prestanda ofta är sekretessbelagda av både kommersiella skäl och för att de anses 
beröra den nationella säkerheten. En pålitlig källa för översiktliga upplysningar är 
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), en förening för branschen, som också 
inkluderar företag som levererar säkerhetsutrustningar och tjänster för civilt bruk.  
 
Som de stora vapenindustrikoncernerna, verksamma i Sverige, brukar följande tre 
anges: 
 
BAE Systems AB  
Ägt till100% av BAE Systems Inc, USA  
Dotter-/intressebolag: SWS Defense AB 100%,  
HB Utveckling AB 50%, BAE Systems C-ITS AB 100%. 
Artillerisystem, intelligent ammunition, militära fordon och system för utbildning och 
övning.  
BAE Systems är väldens numera största vapenföretag. De tillverkar och säljer 
stridsflygplan, krigsfartyg, stridsvagnar, pansarfordon, artilleri, missiler, ammunition 
och mycket mer. I Sverige har BAE Systems företagen BAE Systems Bofors i Karlskoga, 
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik samt BAE Systems C-ITS (som finns på flera 
platser och sysslar med utbildning, träning och simulering för avancerade 
försvarstillämpningar). BAE Systems är dessutom minoritetsägare i Saab (se nedan) och 
har ansvarat för en del av Saabs internationella försäljning. 
 
Kockums AB 
Ägt till 100% av HDW: Howaldtswerke-Deutsche Werft. Kockums ingår i den tyska 
koncernen ThyssenKrupp Marine Systems. Man producerar ubåtar, ytfartyg, minröjning 
och underhåll. 
Kockums har sedan 1987 helt inriktat sig på tillverkning av militära fartyg (fartyg både 
under och över vattnet). Verksamheten bedrivs i Sverige i Malmö, på Muskö och i 
Karlskrona. Enligt Kockums själva är de ledande i Sverige inom marin försvarsindustri. 
 

http://www.baesystems.com/Businesses/LandArmaments/Divisions/GlobalCombatSystems/AboutUs/index.htm
http://www.kockums.se/
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Saab AB  
Ägt till 38% av Investor AB (Wallenberggruppen), 20% BAE Systems, UK, 42% övriga. 
Saab AB är det enda större vapenföretaget i Sverige som har en majoritet av svenska 
ägare. 
Produkter och system inom ett stort område från militärt försvar till civil säkerhet. 
Uppdelat på underenheter som Saab Bofors Dynamics (Karlskoga), Saab Microwave 
Systems (Göteborg) och Gripen International (Linköping) 
 
De orter i Sverige i vilka vapenindustrin är betydande (och där man kan tala om ett 
starkt vapenindustriberoende) är i första hand Karlskoga, Linköping, Örnsköldsvik och 
Karlskrona. 
 
SOFF anger på sin hemsida ytterligare ett tiotal medlemsföretag som ”större”. Upp-
gifterna från SOFF har ovan kompletterats med allmänt kända uppgifter, bland annat 
återgivna av föreningen ofog (http://ofog.org/vapenföretagen).47  
 

Lagligt och olagligt 

Det är allmänt känt att en stor del av vapenhandeln i världen är olaglig. Detta är ett 
återkommande tema i internationell debatt liksom i spänningslitteratur och film. Den 
sker utanför och i strid med de regelverk som de flesta stater har satt upp. En del är ren 
internationell kriminalitet. Annat är halvhemliga operationer som sker med stöd av 
stater eller staters säkerhetstjänster – i varje fall med dessas tysta medgivande. En 
problematisk aspekt (inte minst för Sverige) är att legalt exporterade vapen kan stjälas, 
förloras i strid eller illegalt säljas vidare. Dessutom är det ett känt faktum att även 
”legala” vapenaffärer ofta åtföljs av stora provisioner, ”försäljningskostnader” och andra 
penningöverföringar. Mutor och korruption är ett återkommande tema i debatten kring 
internationell vapenhandel. 
 

Exportkontroll är ett generellt drag 

Alla länder med vapenproduktion har också någon form av statlig exportkontroll. I detta 
skiljer sig vapenbranschen från alla andra branscher. Dock kan man se att den allmänna 
tendensen till ökad frihandel också är märkbar vad gäller vapen och militära produkter.  
Om det senare är en konsekvens av det förra eller har andra orsaker är värt att fundera 
över.  
Generellt finns alltid en spänning mellan det positiva motivet (”vår industri bör 
producera och exportera; vapen kan ses nästan som vilken vara som helst”) och ett eller 
flera negativa motiv som jag återkommer till. Förhållandet mellan dessa båda 
motivkretsar – att gasa och att bromsa – är intressant och känsligt i alla länder. 
 
Återhållsamhet eller förbud – att bromsa – motiveras på olika sätt. För USA som är 
världens största och mest avancerade vapenproducent, överväger motivet att inte 
släppa den vassaste militärtekniken till andra, och absolut inte till potentiella fiender. 
Denna USA:s restriktivitet spelar stor roll för den internationella vapenhandeln, och har 
varit en stark faktor i synnerhet under det kalla krigets epok.  

                                                        
47 Ofog redovisar mer detaljerade uppgifter om de ovan nämnda företagens produkter, och anger ett 
fjärde företag (Aimpoint AB som tillverkar vapensikten med s k rödpunktsteknik) som ett internationell 
betydelsefullt svenskt vapenföretag (omsättning över 100 miljoner SEK). 

http://www.saabgroup.com/
http://ofog.org/vapenf%C3%B6retagen
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USA:s teknikexportkontroll har under hela perioden haft stor betydelse för den svenska 
vapenindustrin och exporten. Särskilt tillspetsad blev denna relation i den så kallade 
Data-Saab-affären under 1980-talet.48 Enligt många bedömare utgjorde denna en större 
påfrestning på Sveriges relationer med USA än Olof Palmes upprepade kritiska 
uttalanden om Vietnamkriget. En utförlig redogörelse för USA:s teknikexportkontroll 
och den betydelse denna fick i Sveriges relationer till USA under 1980-talet finns i en 
studie inom projektet Sverige under det kalla kriget (Mörth och Sundelius 1998).  
 
USA:s restriktiva hållning är numera kodifierad i regelsamlingen ITAR (och åtföljs 
dessutom av en omfattande byråkrati) och vållar enligt uppgift fortfarande problem 
även för USA:s närmaste allierade, bland dem UK (källa Andrew James, FHS 13 april 
2011). Det är helt uppenbart att USA:s vapenkontrollpolitik är en del av USA:s 
utrikespolitik.49 50 
 
Sverige vägleds (eller gjorde åtminstone förr) i sin exportkontroll av dels neutraliteten, 
dels av ganska stränga ”utrikesmoraliska” krav vad gäller de länder som man avsåg att 
exportera till (se nedan). Motiv av typen ”sälj inte våra bästa vapen till andra länder; de 
kanske kommer att användas mot oss” kan möjligen funnits historiskt, men numera 
tycks sådana motiv inte spela någon roll. 

Krigsmaterielinspektionen och ISP 

Kontrollen över att förbudet mot vapenexport efterlevs och prövningen av de tillstånd 
som kunde anses motiverade utövades under lång tid av en särskild enhet inom 
regeringskansliet (Handelsdepartementet och UD: handelsavdelning): Krigsmateriel-
inspektionen, inrättad 1935. 
 
Från 1996 är det ISP, Inspektionen för strategiska produkter, en statlig myndighet, som 
kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel och produkter med dubbla använd-
ningsområden. Med det senare avses sådana produkter som kan användas såväl i civil 
verksamhet som för försvarsändamål. ISP är också nationell myndighet för FN:s 
konvention om förbud mot kemiska vapen samt hanterar riktade sanktioner gällande 
handel med vissa länder. 
  
ISP bildades den 1 februari 1996 efter ett riksdagsbeslut som sammanförde dåvarande 
Krigsmaterielinspektionen (KMI) med den strategiska exportkontrollverksamheten i 
Regeringskansliet. Därmed skapades en sammanhållen organisation för den säkerhets-
politiskt motiverade exportkontrollen. ISP är en s k enrådighetsmyndighet, d v s beslut 
fattas av myndighetens generaldirektör (efter föredragning av någon tjänsteman). 

                                                        
48 Data-Saab exporterade flygledningssystem till Sovjetunionen, i vilka ingick datorteknik som enligt USA:s 
uppfattning inte fick exporteras vidare. 
49 The U.S. Government views the sale, export, and re-transfer of defense articles and defense services as 
an integral part of safeguarding U.S. national security and furthering U.S. foreign policy objectives. The 
Directorate of Defense Trade Controls (DDTC), in accordance with 22 U.S.C. 2778-2780 of the Arms Export 
Control Act (AECA) and the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 CFR Parts 120-130), is 
charged with controlling the export and temporary import of defense articles and defense services 
covered by the United States Munitions List (USML) (Källa US Department of State, Directore of Defence 
Trade Controls, DDTC, hemsida). 
50 Det vore önskvärt att här kunna foga in något om andra länders exportkontroll: principer och myndig-
heter. 
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En viktig del i beslutsfattandet spelar emellertid Exportkontrollrådet (EKR) som är 
ett särskilt parlamentariskt rådgivande organ för exportkontrollfrågor (det har funnits 
sedan 1985). Ordförande för rådet är ISP:s generaldirektör. EKR bistår ISP med uttolk-
ningen av riktlinjerna i de enskilda ärendena. Även tjänstemän från försvars- och 
utrikesdepartementen deltar i rådets sammanträden. 
 
Samtliga utförselärenden redovisas för EKR. Diskussioner inom EKR kan exempelvis 
gälla nya mottagarländer, länder där utvecklingen nödvändiggör en ny prövning eller 
situationer som fordrar en särskild uttolkning av riktlinjernas anvisningar. 
I varje enskilt ärende som behandlas redovisas försvarspolitiska behov, en land-
bedömning och relevanta tidigare uttolkningar av regelverket. Ledamöterna fattar inte 
beslut, utan redovisar sina ställningstaganden. De är underkastade samma strikta 
sekretessbestämmelser som myndighetens tjänstemän. Mycket lite redovisas offentligt 
om EKR:s överläggningar och myndighetens beredning av beslut. Däremot rapporteras i 
sammanfattad form givna tillstånd i en regeringsskrivelse till Riksdagen varje år. 
  
För tekniska bedömningar finns det Teknisk-vetenskapliga rådet, med högt kvalifi-
cerade tekniskt sakkunniga ledamöter.51  
 
ISPs verksamhet faller under Utrikesdepartementet. Ansvarigt statsråd är handels-
ministern, för närvarande Ewa Björling. Det är dock uppenbart att i myndighetens 
avgöranden möts handelspolitiska, försvarspolitiska, allmänt utrikespolitiska och 
näringspolitiska52 motiv: i en problembild som inte verkar alldeles lätt att hantera. 
 
Ansvarig enhet inom Regeringskansliet är Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och 

icke-spridning (UD-NIS). Enheten har totalt 16 anställda. En betydande del av enhetens 
arbete innebär deltagande i internationella regimer för att stärka exportkontrollen som 
ett instrument för icke-spridning av massförstörelsevapen. Dessa uppgifter (som har en 
särskild historisk roll i svensk utrikespolitik, se ovan kapitel 5) har dock inte särskilt 
mycket att göra med export av vapen eller annan materiel från Sverige. Av detta skäl är 
arbetet inom NIS uppdelat på två olika grupper: gruppen för nedrustnings- och icke-
spridningsfrågor samt gruppen för exportkontrollfrågor med mera.  

KRUT 

Regeringen beslutade den 10 juli 2003 om direktiven för en statlig offentlig utredning 
med uppdrag att se över den svenska krigsmateriellagstiftningen. Förre centerriks-
dagsmannen Anders Swärd, sakkunnig vid Försvarsdepartementet och ledamot i För-
svarsberedningen, utsågs till särskild utredare. Utredningen antog namnet KRUT, 
KRigsmaterielUTredningen. Utredningens betänkande (SOU 2005:9) innehåller en 
beskrivning av de faktorer som förändrats i ”sammanhanget” för den svenska export-
kontrollen sedan regelverket senast lades fast 1993. Detta leder utredningen till att 
formulera en rad förslag till förändringar i regelverk, föreskrifter och ordningar för 
tillståndsgivningen.  

                                                        
51 Underlaget till texten så här långt har hämtats från ISP:s hemsida http://www.isp.se 
52 Enligt tillgängliga underlag har Näringsdepartementet eller dess myndigheter inte någon direkt roll i 
ISP:s beslutsfattande. Om och hur industripolitiska motiv inverkar på besluten är givetvis en fråga som 
bör uppmärksammas. Utredningen KRUT (se nästa stycke) föreslog att ge näringspolitiska aspekter större 
tyngd i processen. 

http://www.isp.se/sa/node.asp?node=1073
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Utredningens förslag har inte lett till någon proposition: de enligt många bedömare 
genomgripande förändringar som KRUT föreslår har alltså inte genomförts. Därmed 
kunde jag kanske besluta att lägga denna utredning åt sidan. Men jag ser två skäl att 
ändå referera några av dess huvudpunkter. För det första ger den en viktig och i huvud-
sak objektiv bild av hur situationen inom området ser ut ett par år in på 2000-talet. För 
det andra illustrerar den en förskjutning i synsätt som – även om den inte bekräftats 
genom proposition och riksdagsbeslut – till stora delar har kommit att prägla praxis och 
diskussioner inom området krigsmateriel och export under de senaste 5-10 åren. 
 
Om den svenska exportkontrollens sammanhang (”kontext) säger utredningen53 bland 
annat: 
 

1. Sedan kalla krigets slut utökar Sverige successivt sitt deltagande i europeiska och 
transatlantiska samarbetsstrukturer. Export samt tillverkning och utveckling av 
försvarsmateriel har blivit samarbetsområden av betydelse.  

2. Den tidigare svenska strävan att vara självförsörjande med försvarsmateriel har 
övergivits. Sverige måste dela kostnaderna för utveckling och tillverkning med 
andra länder. 

3. Det utländska ägandet av försvarsindustri i Sverige är betydande. Företagens 
verksamhet blir alltmer internationell och exportinriktad i takt med att det 
svenska försvarets efterfrågan minskar. 

4. Begreppet export vidgas. Frågan om tänkbara exportländer avhandlas ibland 
redan när samarbetsavtal ingås. Vidare blir det vanligare med mångåriga 
åtaganden. Motköp blir vanligare i stora affärer, liksom exportstöd. 

5. Sverige och de fem största producentländerna i EU ingår i Sexnationssamarbetet 
(FA/LOI), som syftar till att underlätta omstruktureringen och driften av den 
europeiska försvarsindustrin. EU har upprättat en gemensam försvarsbyrå. 
Byrån började arbeta 2004 och har ett brett mandat som innefattar forskning, 
anskaffning, marknadsfrågor och kapacitetsutveckling. 

6. Staters framtida försvar och medverkan i internationella insatser skapar behov 
av fortsatt anskaffning av försvarsmateriel, om än i mindre kvantiteter än 
tidigare.  

7. Inom EU växer ett allt närmare exportkontrollsamarbete fram. Sverige har 
antagit EU:s uppförandekod för vapenexport. 

8. Icke-spridning, som länge varit ett mål för internationellt exportkontroll-
samarbete, har fokus på ljusskygga regimer och icke-statliga aktörer såsom 
internationella brottssyndikat och terrorister. Särskilt hotet från den senare 
kategorin har föranlett en skärpning av regelverk och utgjort en drivkraft för 
stärkt exportkontrollsamarbete. 

 
Denna mycket informativa lista ska inte sammanfattas ytterligare. Men den visar på ett 
tydligt sätt att förutsättningarna för den ”klassiska” och återhållsamma vapenexport-
politiken förändrats i grunden. Återhållsamhet grundas endast (punkterna 7,8) på att 
export inte ska ske till olämpliga regimer eller då risk finns att vapnen kommer i 
händerna på terrorister eller andra kriminella. Samarbetet i övrigt, i synnerhet inom EU, 
måste uppfattas som normalt industrisamarbete, något kryddat av den nationella 

                                                        
53 Ur sammanfattningen av SOU 2005:9, min redigering och numrering. 
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behovet att hålla ner kostnaderna för egna (i och för sig minskande) beställningar 
(punkterna 1,2,4 samt 6). Då detta skrevs (2005) hade Försvarsmakten ännu inte ändrat 
sin anskaffningsstrategi, men läget beskrivs ändå så att det svenska försvarets inköp 
inte längre är något huvudskäl till att ha en vapenindustri i landet och tillåta (alternativt 
främja) att denna exporterar vapen. I ett ytterligare förtydligande av sin syn säger 
utredningen: ”I förslaget villkoras inte tillstånd med ett svenskt försvarsmaktsbehov.” 
 
Jag noterar att utredningens beskrivning av ”exportkontrollens sammanhang” inte 
föranlett den att på någon enda betydelsefull punkt markera att utvecklingen har gått åt 
fel håll eller att någon aktiv politisk åtgärd skulle behövas för att vända trenden åt annat 
håll. Vägledande för KRUT har varit anpassning till den situation som uppstått, inklusive 
det svenska försvarets minskande behov, EU:s agerande och näringspolitiska 
överväganden. Om man kan se någon riktning i utredningens verklighetsbeskrivning och 
förslag är den att underlätta och främja tillverkning och export, dock med beaktande av 
att vapnen inte ska hamna hos olämpliga mottagare. Någon allmän restriktivitet, som 
man kan uppfatta som ett underliggande tema i exportkontrollpolitiken tidigare, finns 
inte uttryckt; snarare tvärt om. 
 
För den nyckelparagraf som anger på vilka grunder exporttillstånd ska kunna ges, 
föreslår KRUT att man plockat bort det restriktiva ordet ”endast” och för övrigt anger att 
tillstånd får ges ”om det finns utrikes- och säkerhets-, försvars- eller näringspolitiska skäl 
för det” (ändringarna gentemot tidigare lydelse i kursiv). Här ville man alltså föra in 
näringspolitiska skäl som ett positivt kriterium, vilket de tidigare inte varit. Ett annat av 
utredningens förslag är att låta företagen själva fatta vissa beslut, under parollen 
”självkontroll inom försvarsindustrin”. Dessutom föreslås viss förenkling (inget krav på 
att anmäla anbud till ISP) vad gäller export till EU, Schweiz, Norge och USA, med 
motiveringen att exportansökningar till dessa länder så gott som aldrig avslås av ISP. 
 
KRUT:s förslag mötte motstånd i debatten. Detta kom inte bara från den organiserade 
fredsrörelsen, utan hade också inslag av att värna om den egna industrin. Konsekvensen 
av friare export måste rimligen bli spegelbilden friare import. Detta är givetvis inte 
oproblematiskt för en industrigren som vant sig vid att ha en skyddad, nationell 
marknad (se vidare nedan). KRUT har som jag nämnt tidigare inte lett till någon 
proposition eller annan tydlig uppföljning från regeringens sida. 
 

 

Försvarsexportmyndigheten FXM 

Regeringen gav i december 2009 en särskild utredare i uppdrag att förbereda 
inrättandet av en särskild myndighet för samordning och främjande av export av 
försvarsmateriel. Myndigheten skulle (till skillnad från ISP, se ovan) lyda under 
försvarsdepartementet. Utredningen redovisar i ett exceptionellt kort betänkande (8 
sidor) sina överväganden, och regeringen beslöt att inrätta myndigheten från 1 oktober 
2010. För verksamheten under 2011 disponeras ett ramanslag på 80 miljoner SEK. 
 
Regeringen och myndigheten själv ger följande förklaring till att FXM behövs. Med 
bildandet av FXM samlas den försvarsrelaterade exportstödjande verksamhet som 
tidigare varit fördelad på ett antal olika myndigheter – men ingenstans varit en 
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huvuduppgift. Detta ger en tydligare rollfördelning bland försvarsmyndigheterna, ökar 
möjligheterna för staten att överblicka exportverksamheten och ger företagen inom 
försvarsindustrin en enda företrädare att vända sig till för exportstöd.  

”Varför behövs försvarsexport?” frågar myndigheten på sin hemsida. Dess eget svar 
lyder: ”Sveriges försvar är, i likhet med de flesta andra länders försvar, inte tillräckligt 
stort för att ensamt underhålla en försvarsindustri. Handel och export är därför en 
förutsättning för att kompetensen ska bevaras och utvecklas. Exporten innebär att 
kostnaderna därmed delas med andra länder.” 
 
När detta skrivs har FXM endast funnits i ett drygt år. På sin hemsida publicerar 
myndigheten översikter över gjorda affärer. De fem grupperna av där redovisade affärer 
innefattar enbart begagnad materiel, i vissa fall inte ens specifikt militär (typ restau-
rangutrustning). I inget fall hittills har man sålt vapen i egentlig mening (krigsmateriel 
för strid).  
  
Å andra sidan redovisas på hemsidan att den svenska regeringen genom FXM har lämnat 
ett erbjudande som omfattar försäljning av tolv, alternativt åtta, JAS Gripen av den 
senaste versionen C/D till Kroatien. Förslaget omfattar även ett support- och 
utbildningsavtal för piloter och flygtekniker. Dessutom erbjuder Sverige initialt ett lån 
av äldre Gripen A-plan till dess att Gripen C/D levereras. Hittills har marknadsföringen 
av JAS/Gripen skett genom den brittiska koncernen BAE Systems (världens största 
vapentillverkare och minoritetsägare i Saab) i samverkan med Saab (företaget Gripen 
International) och den svenska regeringen (Ansvarsfördelning dem emellan framstår 
inte som helt transparent, vilket visar sig genom att frågor om provisioner och 
eventuella mutor och andra oegentligheter skjutits mellan dessa parter). Dessutom 
redovisas på hemsidan FXM:s närvaro vid olika försvarsmässor, internationella besök 
med anledning av redan ingångna eller tilltänkta försäljningar samt avtalsskirvande 
mellan internationella företag i branschen. 
 
Huruvida FXM kommer att få en mer operativ roll och om FXM förväntas ta över 
exportfrämjandet även av ”skarpa” vapen och utrustningar (och inte bara relativt 
beskedliga överskottsförsäljningar som hittills) är en öppen fråga. Eftersom utred-
ningsmaterialet är så knapphändigt är det inte heller lätt att få klart för sig om 
inrättandet av FXM har något samband med nedrustningen av det konventionella 
svenska försvaret (se ovan, slutet av kapitel 4). Karaktären av denna nedrustning är ju 
sådan att en mängd användbar men något omodern militär utrustning, inklusive vapen, 
behöver avyttras från det svenska försvaret.  

 

Försvarsmaktens upphandlingspolicy: ”från hyllan” eller ”köpa svenskt”? 

Som har framgått ovan har vapenexporten mer och mer frikopplats från det svenska 
försvarets behov. Med en policy som betyder i stort sett frihandel på vapenområdet, 
måste också det svenska försvaret handla upp enligt ungefär motsvarande principer. 
Detta har också skett, gradvis med början för flera decennier sedan. Under 2000-talet 
har detta blivit allt tydligare (jämför med vad KRUT skriver, se ovan), även om helt 
entydiga besked om saken dröjde till 2009 då en ny materielförsörjningspolicy för 
Försvarsmakten fastställdes.  
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Anskaffning av vapen och komponenter sker allt mer längs rent kommersiella linjer och 
efter upphandling i konkurrens på en internationell marknad. Man använder termen 
”från hyllan” – ”off the shelf”, OTS – och ibland skiljer man mellan en kommersiell och en 
militär hylla; COTS respektive MOTS). 
 
Denna omställning är dock problematisk på flera sätt. I en mycket kritisk rapport från 
2004 ifrågasätter Riksrevisionen Försvarsmaktens handlag med den nya situationen. 
Efter att bland annat ha granskat tre stycken robotprojekt som exempel på interna-
tionellt materielutvecklingssamarbete uttrycker RiR viss oro för att större aktörer och 
internationella marknader kan få alltför stort inflytande. Det är inte säkert att 
leveranserna till det svenska försvaret kan uppfyllas, vilket ändå är huvudmotivet för 
svenskt deltagande och som förklarar att man betalar utvecklingskostnader från 
försvarsanslaget. RiR konkluderar: 
 

”Stöd till försvarsmaterielexport bör sannolikt inte användas som ett kortsiktigt 
och isolerat medel för att främja försvarsindustrin i Sverige, utan bedömas utifrån 
dess för- och nackdelar i Sveriges anskaffningssäkerhet.” 

 
En annan dimension i en möjlig konflikt mellan svenska nationella intressen och en 
frihandelsprincip för vapen möter vi i ett mycket uppmärksammat upphandlingsärende 
några år senare som ställde frågan om att ”köpa svenskt” på sin spets. FMV begärde 
2008 in anbud på ett antal stridsfordon för det svenska försvaret. Tolv anbud kom in, 
bland annat från BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik (en pansrad vagn med 
förkortningen Seb). Efter prövning kungjorde FMV i juni 2009 att uppdraget skulle gå till 
det finska företaget Patria med fordonet AMV. Värdet på ordern är 2,7 miljarder svenska 
kronor (alltså en mycket betydande del av budgeten för materielinköp). Stora protester 
utbröt för att BAE Systems Hägglunds inte fått ordern. Lobbyister och kolumnister 
ryckte ut på Hägglunds sida, FMV kritiserades hårt och BAE Systems överklagade 
upphandlingen till länsrätten. Det mest anmärkningsvärda inslaget var att en grupp av 
fyra kända personer publicerade en gemensam artikel med rubriken ”Början till slutet 
för den svenska försvarsindustrin”.54 De fyra personerna var f d statsministern Göran 
Persson, ordföranden i IF Metall Stefan Löfven, Europaparlamentarikern och f d parti-
ledaren i KD Alf Svensson samt professor Gunnar Eliasson (vars bok om vapenindustrin 
och Saab omnämnts i kapitel 6 ovan). Göran Persson var vid denna tidpunkt anställd av 
PR-firman IKL som hade Hägglunds som kund. Hur historien avlöpte55 är mindre 
intressant för denna framställning än att det uppstod en kraftig, politiskt färgad, kontro-
vers som rörde kärnfrågan. Den mer kommersiella och internationella synen på vapen-
industrin, ställdes mot den ”planekonomiska” och nationella som varit dominerande 
under många år (jämför kapitel 6 ovan, särskilt Science for Welfare and Warfare). Ett 
annat sätt att uttrycka detta är att den speciellt svenska formen av militär-industriellt 
komplex var utmanat och hotade att spricka. 
 
 

                                                        
54 DN debatt 2009-10-26 
55 En utförligare framställning finns i boken Så snurrar vapenkarusellen, utgiven 2010 av Svenska Freds- 
och skiljedomsföreningen, Stockholm. 
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Internationella överenskommelser 

EU antog 1998 en uppförandekod för vapenexport (Code of Conduct om Arms Export; 
EU Code) som har varit gällande sedan dess. Den är inte bindande för medlemsländerna, 
men torde trots detta ha haft betydelse för öppenhet och harmonisering av export-
kontrollen i EU:s medlemsländer. Innebörden i denna EU Code är i sammanfattning: 
 

…to set high common standards which should be regarded as the minimum for the 
management of, and restraint in, conventional arms transfers by all Member 
States; … to prevent the export of equipment which might be used for internal 
repression or international aggression or contribute to regional instability; [and] … 
to reinforce cooperation and to promote convergence in the field of conventional 
arms exports. 

 
Vi kan notera att denna Code talar om återhållsamhet (restraint) och formulerar en rad 
kriterier som bör föranleda avslag på ansökan om exporttillstånd. Några av dem – 
bristande respekt för mänskliga rättigheter, sannolikhet för att vapnen används i 
aggression mot annat land eller i intern repression, att de kan komma i händerna på 
terrorister eller vidareexporteras till olämpliga mottagare – känns igen från svensk 
debatt och det svenska regelverket. Några punkter förefaller peka bortom detta, i 
synnerhet det åttonde och sista kriteriet: att export bör vägras om inköpet av vapnen 
framstår som icke förenligt (compatible) med landets tekniska nivå och dess sociala och 
ekonomiska behov. 
 
En viktig nyhet är en rapporteringsskyldighet till övriga länder om avslag. Om ett land 
vägrat exporttillstånd ska ett annat land inte inom tre år kunna tillåta (i stort sett) 
samma export utan att konsultera det förra landet. Detta är något som KRUT (se ovan) 
noterar och anser bör föras in i instruktionen för ISP. En grupp europeiska fredsrörelser 
gjorde 2008 en egen utvärdering av EU Code.56 De finner att den fungerat i huvudsak 
tillfredsställande, i varje fall i förhållande till läget före 1998. Deras viktigaste förslag är 
att EU Code bör omvandlas till en lagligt bindande avtal (Common Position). I övrigt 
föreslås en rad skärpningar och förtydliganden, samt en större transparens både inom 
EU och i medlemsstaterna. 
 
Den EU Code som ovan beskrivits är alltså en uppförandekod om återhållsamhet och 
skäl för avslag: den handlar om att bromsa viss vapenhandel. Men inom EU finns också 
sedan ett tiotal år en samarbetsform för att underlätta samarbete och effektivisera 
utbytet: alltså snarare ett samarbete för att gasa på i branschen. KRUT (2005) beskriver 
detta samarbete på följande sätt: 
 

Sverige och de fem största producentländerna i EU ingår i Sexnationssamarbetet 
(FA/LoI), som syftar till att underlätta för omstruktureringen och driften av den 
europeiska försvarsindustrin. Överenskomna regler skall förenkla och garantera 
leveranser mellan deltagare inom enskilda samarbetsprojekt. Det finns särskilda 
regler för att lösa ut frågor om export av gemensamt framtagen materiel till tredje 
land.57 

                                                        
56 Good conduct? Ten years of the EU Code of Conduct on Arms Exports. Saferworld, London 2008. Kan även 
skaffas genom Svenska Freds-och skiljedomsföreningen, Stockholm. 
57 Uppgift på ISP:s hemsida: Sverige ingår tillsammans med Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och 
Tyskland i ett samarbete syftande till åtgärder för att underlätta omstruktureringen och driften av den 
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Sveriges medlemskap i EU påverkar alltså svensk vapenexport på två sätt: dels genom 
en Code om återhållsamhet och med avslagskriterier, dels genom Sexnationssamarbetet 
som avser att underlätta samarbete kring vapenproduktion (men där också samarbete 
kring exportkontroll ingår).  
 
Vapenexportfrågorna har även fått uppmärksamhet inom FN-systemet.58 Sedan 2003 
pågår ett arbete inom FN:s ram för att få fram ett avtal för att kontrollera den 
internationella vapenhandeln. Denna Arms Trade Treaty (ATT) ska bland annat förbjuda 
export av vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna, i de fall då vapnen 
skulle kunna användas till terrorism och där vapnen skulle allvarligt hota bekämpandet 
av fattigdom. I en allmän omröstning år 2006 i FN har 153 stater, bland dem Sverige, 
röstat för att FN skulle arbeta för ett avtal, 24 länder avstod medan USA röstade emot. 
Arbetet har fortgått och planen är FN:s medlemsländer ska förhandla fram och fastställa 
ett globalt och juridiskt heltäckande avtal vid en konferens i juli 2012. 
 
Det finns två komplicerande faktorer. Den ena är att USA meddelat att man bara ställer 
sig bakom en ATT om alla medlemsländer blir överens. Den andra är att olika krafter vill 
begränsa vad avtalet ska omfatta. Från fredsrörelser, kyrkor och andra religiösa 
organisationer hävdas att avtalet bör täcka alla konventionella vapen, inklusive små och 
lätta vapen (som alltid är svårast att reglera), och alla typer av överföringar, inte bara 
reguljära inköp. Målet för Sverige, liksom för de organisationer som nämndes ovan, är 
att få ett så heltäckande avtal som möjligt. Det ska också noteras att företrädare för 
branschen, åtminstone i Sverige och så långt SOFF är representativ, välkomnar ett 
internationellt avtal. Deras motiv är att det är bättre både affärsmässigt och etiskt att 
arbeta i ett legalt erkänt system än i ett där gråzoner och suddiga gränser kan gynna 
oseriösa konkurrenter.59 
 
Slutligen ska noteras det självklara: ATT är inte ett avtal som avser att minska den totala 
internationella vapenhandeln, utan att förbjuda vissa former och vissa mottagare. 
Samtidigt ger det en viss ökad legitimitet åt annan export. 

 

En notering om kärnvapen 

Efter en hård debatt inom politiska partier och bland engagerade medborgare fattades 
1968 det definitiva beslutet att Sverige inte skulle skaffa sig egna kärnvapen (för en 
utförligare bakgrund, se kap 5 och 6, Jonter 2001, 2002 samt kapitlet av Fjaestad och 
Jonter i Lundin m fl 2010).  I och med inträdet i EU befinner sig vårt land dock numera i 
en nära förbindelse, även vad gäller säkerhetspolitiken, med två kärnvapenmakter 

                                                                                                                                                                             
europeiska försvarsindustrin. Bakgrund mm till detta samarbete framgår av regeringens proposition 
2000/01:49. 
58 Det finns mycket mer att säga om FN, särskilt historiskt, med anknytning till nedrustningsförhandlingar 
av olika slag (se även kapitel 5). För aktuell information hänvisas till ett relativt okänt FN-organ, UNIDIR, 
United Nations Institute for Disarmament Research i Geneve. Institutet sysslar som namnet anger 
huvudsakligen med forskning, och bygger sin inriktning på den passus i FN-stadgan som anger att FN har 
som uppgift 'the establishment and maintenance of international peace and security with the least 
diversion for armaments of the world's human and economic resources' (min kursivering). 
59 Texten om ATT bygger på uppgifter givna vid ett nordiskt seminarium i Riksdagshuset den 7 april 2011 
samt i tidskriften Fredsnytt #3 2011. 
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(Frankrike och Storbritannien). Detta är utan tvekan en komplicerande faktor om man 
önskar att den ”svenska linje” som lägger tonvikt på kärnvapennedrustning och icke-
spridning ska fullföljas med kraft (jfr kapitel 5 ovan). I internationella förhandlingar 
förpliktas ofta (inte alltid) EU:s länder att utarbeta och stå för en gemensam ståndpunkt. 
Det är numera väl känt att varken Frankrike eller England är beredda att fullfölja den del 
av Icke-spridningsavtalet (NPT) som innebär att kärnvapenmakterna successivt ska 
avveckla sina egna kärnvapen. 
 
Från svensk exportkontrollsynpunkt kan frågan om kärnvapen (och andra massför-
störelsevapen) se ut som en icke-fråga. Vi har ingen kärnvapenkapacitet60 och ingenting 
att exportera. Men vapensystem är i dag integrerade och det går inte att utan extra 
uppmärksamhet och analys veta i vilka slags vapen och vapenbärare som olika kom-
ponenter (till exempel kärnstridsspetsar) kan komma att användas. 
 
Under början av 1980-talet framkom att skenbart ”oskyldiga” lyftanordningar som 
skulle levereras till USA faktiskt hade en avgörande funktion för kärnvapenbestyck-
ningen av krigsfartyg.61 Under 2011 publicerades uppgifter att Vetenskapsrådet till-
styrkt och finansierat ett kärnfysikaliskt forskningsprogram: ett samarbete mellan 
svenska och franska forskare: ett program som möjligen hade ett samband med franska 
statens kärnvapenforskning.62 
 
Förmodligen finns fler exempel, i vilka internationaliseringen av vapenproduktionen 
och långtgående samarbete kring komponenter och system gör det mycket svårt att säga 
om vapen eller komponenter som exporteras från Sverige möjligen har samband med 
kärnvapen. Våra ingångna avtal och egen lagstiftning på kärnvapenområdet förutsätts 
givetvis styra även prövning av exporttillstånd. Vad gäller klyvbart material kontrolleras 
export av Strålskyddsmyndigheten. Produkter med dubbel användning ska passera 
ISP.63 Frågan blir (som jag ser det) särskilt bekymmersam eftersom både EU och USA 
(tillsammans med Norge och Schweiz) utgör något av en frizon för exporttillstånd. 
Exportansökningar till dessa länder ”avslås så gott som aldrig av ISP” (källa KRUT 
2005). 
 
 
Sammanfattning och öppna frågor 

Många av de frågor som berörts i kapitlet ska undersökas noggrannare, genom 
intervjuer, dokumentstudier, fallstudier. Men redan på detta stadium kan några relativt 
tydliga linjer urskiljas: 
 

                                                        
60 Dock har vi en kapacitet, om än kanske svagare än förr, att upptäcka och kontrollera klyvbart material, 
identifiera provsprängningar och förberedelser för kärnvapentillverkning (se kapitel 5, särskilt 
avslutningen). 
61 Detta påtalades av föreningen Ingenjörer mot kärnvapen och ledde till viss uppmärksamhet och debatt i 
pressen. 
62 Ny Teknik 9 februari 2011   
63 Syftet med exportkontrollen i dessa fall är att kontrollera transaktioner där mottagarlandet [är] en icke-
kärnvapenstat enligt NPT (uppgift från Christer Ahlström, UD-NIS, i mail 26 okt 2011). Jag drar slutsatsen 
att sådan prövning inte äger rum gentemot Frankrike, Storbritannien eller USA eftersom dessa är 
kärnvapenstater enligt NPT.  
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 Vapenexporten är numera i stort sett frikopplad från det svenska försvarets 
behov, både genom OTS-principen och genom den friare exportpolicy som KRUT 
förordade och som de facto i stort sett införts.  

 Det är svårt att finna några uttalanden eller motiv till stöd för en allmän åter-
hållsamhet med vapenexport från Sverige i styrande dokument från regeringen 
eller i de större politiska partiernas program, motioner och liknande.64 Maning 
till återhållsamhet (restraint) finns dock i EU:s uppförandekod. 

 Glidningen till att betrakta vapenexport som vilken varuexport som helst (i 
synnerhet om den sker till EU, Norge, Schweiz eller USA) är tydlig. ISP:s 
generaldirektör har i en offentlig utfrågning (Almedalen, juli 2010) uttryckt sig så 
här: ”vapenexport är inte förbjuden, men man måste ha tillstånd. Det är ungefär 
som att köra bil: du måste ha körkort, annars är det olagligt”. 

 Förekomsten av en växande svensk rustningsindustri, med stöd av en generös 
exportpolitik, innehåller inte bara moraliska och utrikespolitiska komplikationer. 
Det kan också ifrågasättas näringspolitiskt. Är det så klokt att Sverige fastnar i ett 
beroende av just denna industrigren, dessutom med koncentration till vissa 
orter? Det kan faktiskt kan gå likadant i andra länder som det gjort i Sverige: en 
tydlig nedrustning vad gäller försvarsmateriel. (I Inga Thorssons utredning SOU 
1984:62 finns en principiell belysning av problemet, illustrerat med fallstudier) 

 Debatten om vapenexport har under de senaste åren handlat i huvudsak om att 
prövningen av mottagare borde bli noggrannare och bygga på mera restriktiva 
principer. Fyra fredsorganisationer drev en kampanj under 2011 syftande till att 
stoppa vapenexporten till diktaturer. (13000 namnunderskrifter överlämnades 
till regeringen på Internationella fredsdagen 21 september 2011). Fredsrörelser 
och andra folkrörelser har starkt betonat att export inte bör ske till länder som 
kränker mänskliga rättigheter. Många röster höjs alltså för att skärpa reglerna för 
export till ”dåliga” mottagare. Företrädare för fem riksdagspartier har till-
sammans med kristna och fredliga organisationer offentligt förbundit sig att 
skärpa reglerna (Ahlin m fl 2011).65 Hur detta relaterar till det långsiktiga målet 
att avskaffa vapen och vapenhandel över huvud taget är värt att fundera på – och 
forska över. Kan uppmärksamheten på ”dålig” export få resten av exporten att 
framstå som ”god”? 

 Det borde vara i linje med svensk politik för massförstörelsevapen att vi vid 
export till EU-länderna Frankrike och England samt till USA begärde garantier för 
att produkterna varken direkt eller indirekt skulle användas i förbindelse med 
kärnvapen. 

 
 
 

                                                        
64 Hos MP och V finner man i och för sig tydliga allmänna iakttagelser om de globala rustningarnas 
anstötliga omfattning och karaktär. Men de konkreta förslagen även från dessa partier syftar i stort sett 
till att blockera export till olämpliga mottagare. De olika politiska partiernas ståndpunkter kan eventuellt 
undersökas senare i projektet. 
65 Samtidigt som detta skrivs ansluter sig FP-ledaren och vice statsministern Jan Björklund till denna linje. 
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Kapitel 8. Vilken roll spelar tekniken? 

Som all annan teknik? 

Vapen är tekniska föremål – artefakter – tillverkade av människor för ett visst ändamål. I 
detta avseende kan vapen parallellställas med andra artefakter, och militär teknik kan 
liknas vid annan teknik. En stark tendens inom nutida teknik är att artefakterna inte 
förekommer var för sig (stand-alone) utan fogas samman i system. Även i detta avseende 
liknar vapen annan teknik. Vapensystem är numera en vanligare benämning än vapen.66 
Redan i inledningen har jag pläderat för det fruktbara i att studera socio-tekniska 
system: det vill säga artefakter, människor och organisation sedda tillsammans och där 
vi kan urskilja komponenter, samband och systemgränser.  
 
Vapen och vapensystem har alltså starka släktskaper med andra teknikslag och andra 
tekniska system. Som diskussionen i detta kapitel kommer att visa, är denna släktskap 
dock i flera avseenden egenartad: spegelvänd eller i varje fall otypisk. 
 
Historiskt sett har ny teknik kommit till användning i både civila och militära till-
ämpningar. Vilken som kommit först har varierat, men det är få teknikslag som inte förr 
eller senare vandrat över gränsen mellan civil och militär användning. 1900-talets två 
”heroiska” tekniker kärnklyvning och IT är tydliga exempel på detta. Det är inte min 
avsikt att här upprepa eller exemplifiera sådant teknikhistoriskt allmängods. 
 
I kapitel 6 har jag försökt fånga relationen mellan militärt och civilt i svensk forskning 
och teknikutveckling. För resonemang och sammanfattning hänvisar jag bakåt till detta 
kapitel. Om någon slutsats ska upprepas här är det den att kopplingen mellan civil och 
militär FoU inte är särskilt stark annat än punktvis, och att vad gäller (grundläggande 
och tillämpad) forskning så lever försvarsinriktad forskning till stor del sitt eget liv.  
 
I detta kapitel vill jag fokusera fyra frågeställningar av mer allmänt slag, eftersom jag 
tror att de har betydelse för en fortsatt diskussion och för vetenskapliga undersökningar 
om vapen och vapenkontroll. De har också förbindelse med ett par olika huvudspår 
inom forskningen om teknik och samhälle. Det gäller: 
 

 Vad innebär den tekniska utvecklingen för kontrasten mellan konkret och 
abstrakt dödande? 

 Vad betyder tillgången på tekniska redskap för krigföring och dödande för 
sannolikheten att sådan verkligen kommer till stånd? 

 Det finns en generell tendens att teknik över tid blir allt effektivare och att 
produktiviteten ökar. Vad betyder detta specifikt inom området vapen och 
militärindustri? 

 Vad betyder konkurrens i volym och kvalitet i samband med konflikter där vapen 
kan tänkas komma till användning? 

                                                        
66 Det kan möjligen också bero på att ”system” låter lite tjusigare och mer vetenskapligt (se Ingelstam 
2012) men systemiskheten i modern teknik är givetvis högst verklig. 
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Från vitöga till drönare: om våldets avpersonalisering 

I mitten av 1980-talet hölls en intressant föreläsningsserie vid Linköpings universitet av 
teknikhistorikern Merritt Roe Smith, professor vid MIT i USA och specialist på bland 
annat 1800-talets rustningsindustri. Han påpekade att införandet av långskjutande 
gevär, med roterande kula och mycket förbättrad träffsäkerhet, innebar ett stort 
moraliskt och kulturellt språng i krigföringens historia. Med de tidigare mer primitiva 
musköterna måste soldaten komma sin fiende så nära att han ”kunde se honom i 
vitögat”. Då först hade han en rimlig chans att skjuta och döda. Moderna vapen gör det 
möjligt att döda utan att uppleva den man dödar som en människa med ögon, kropp och 
personlighet.  
 
Mycket har skrivits om den speciella situationen när den första atombomben fälldes 
över Hiroshima. Vid tillfället hade besättningen i Enola Gay högst diffusa föreställningar 
om uppdragets karaktär. Även ”normala” bombfällningar, sådana som utfördes i stor 
mängd under andra världskriget, utmärks inte bara av asymmetri mellan anfallare och 
anfallen, utan också av att de senare är osynliga, abstrakta, ”knappast människor” 
(Lindqvist 1992). Till detta kommer att bombningar åtminstone numera mestadels äger 
rum i starkt asymmetriska situationer: den ena sidan bombar, den andra befinner sig på 
marken. 
 
Kanske kan man, som Sven Lindqvist (2011), notera att bombkriget, under sin exakt 
100-åriga historia nyligen passerat ännu en milstolpe, nämligen att flygbombningar kan 
utföras med ”drönare” och liknande, utan att någon människa medföljer planet. Vad 
händer, frågar Lindqvist, med en sådan ”obemannad, avmänskligad” krigföring? Kan 
någon ställas till ansvar för t ex krigsbrott?  
 
Det moraliska dilemma som krigshandlingar alltid innebär, har genom den tekniska 
utvecklingen påverkats på två sätt. Å ena sidan har insatserna och dödskapaciteten ökat 
(även per krona, se nedan), å den andra tenderar de militära aktionernas indirekta och 
abstrakta karaktär att dölja eller sudda ut det personliga ansvar som det innebär att 
döda en annan människa. Detta går hand i hand med ett ofta överslätande och 
abstraherande språkbruk, som jag tidigare har noterat (kapitel 1). 
 
På denna punkt kan hävdas att tillämpningarna inom vapenanvändning har en rakt 
motsatt moralisk laddning mot dem vi möter i likartade civila tillämpningar. Fjärr-
styrning, utan att människor behöver vara på plats, är utomordentliga hjälpmedel för att 
minska risker och utföra tekniska bedrifter. I mikroskala kan kirurger med fjärrstyrda 
redskap (även från annan plats) utföra känsliga operationer utan att peta med händerna 
direkt i kroppen. Inom gruvnäringen har man gjort stora framsteg genom att låta 
maskiner i stället för människor gå in i rashotade och farliga miljöer. Rymdfärder, även 
”bemannade” sådana, är helt beroende av fjärrstyrning på tusentals kilometers håll. 

 

”Guns don’t kill!” – om tillgång och användning 

I många länder, kanske intensivast i USA, förs en debatt om vapen och våld. De som vill 
ha restriktioner mot privat innehav av skjutvapen pekar på det statistiska faktum att en 
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riklig tillgång till vapen samvarierar med våldsbrott och mord. Motståndarna och 
”vapenlobbyn” (framför allt NRA) hävdar att det är människors aggressivitet, girighet 
och rädsla som är problemet: ”guns don´t kill, people do”.6768 För de flesta oberoende 
iakttagare och med stöd av både forskning och common sense torde det dock stå helt 
klart att en allmänt ökad tillgång till vapen – om allt annat är lika – förvärrar konflikter 
och ökar skadeverkningarna på människor och materiel om de väl bryter ut. 
 
I detta avseende fungerar vapen inte annorlunda än andra tekniska föremål. Tillgång 
och användning förutsätter varandra. I allmän användning, och ju mer vapnen kommer 
att likställas med andra vardagliga föremål, kommer ökad tillgång att medföra ökad 
användning.  
 
Svårare är att bedöma kapprustningens logik: den som ofta anförs som försvar för 
vapenleveranser även till tvivelaktiga mottagare. ”Logiken” är denna: en aggressiv 
potentiell angripare förfogar över vapen i viss mängd och med viss förstörelseverkan. 
Om den andra sidan inte ska behöva ge efter för militär utpressning så måste den 
beväpnas på liknande sätt. Eller helst lite bättre – och så är kapprustningen i gång. (Se 
vidare sista delstycket i detta kapitel!) 
 
Att världen skulle vara bättre och säkrare om det fanns färre vapen att tillgå förefaller 
svårt att motbevisa. Därmed är inte sagt att en minskning skulle vara lätt att förverkliga. 
Som i många andra sammanhang69 är det lättare att hindra (förebygga) en ökning än att 
åstadkomma en minskning (vilket är det problem som till stor del motiverar hela denna 
studie). 
 
En ytterligare tanke som figurerat kring teknisk utveckling (”framsteg”) är denna: om 
riktigt hemska vapen framställs, så kommer världens politiker och folk att inse att krig 
är omöjliga och i stället söka fredliga vägar för konfliktlösning (”the weapon to end all 
wars”). En variant på en sådan tanke torde varit vägledande för Alfred Nobel (som 
avsevärt förbättrade krutet!) och har upprepade gånger formulerats med syftning på 
atomvapnen. På den senare punkten går diskussionen vidare: förvisso har atomkrig 
undvikits och stormakterna kommit till vissa men fortfarande gravt otillräckliga 
överenskommelser om nedtrappning. Men någon spridningseffekt till allmän nedrust-
ning har inte ens dessa förfärliga vapen fört med sig (jfr Myrdal 1976, Blix m fl WMDC 
2006). 

                                                        
67 I USA kompliceras frågan av att privatpersoners innehav av vapen skyddas av det andra författnings-
tillägget. Det gör att restriktiv vapenlagstiftning möter hårt motstånd både lagtekniskt och kulturellt. 
68 Här kan man notera en något märklig parallell till en argumentering inom den klassiska fredsrörelsen 
och delar av internationell retorik. ”War begins in the minds of men” heter det i UNESCO:s stadga, och 
många är de fredspredikningar och föredrag som koncentrerats till människornas sinnelag och deras 
oförmåga att hantera sin enskilda och kollektiva aggressivitet. Sanningen är givetvis att både möjlighet 
(inklusive teknisk utrustning) och uppsåt, i någon kombination, krävs för att dödligt våld ska komma till 
stånd. 
69 Det är lätt att hitta exempel: massbilismen och andra resurskrävande transportsätt, och inom 
telekommunikationssektorn (vem skulle i dag nöja sig med att vänta i tre veckor för att i London få besked 
om teskörden på Ceylon?) 
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Teknisk utveckling: pris och prestation 

Det finns relativt få trovärdiga analyser av tekniken ”som sådan”: vad som möjligen är 
karaktäristiskt för all slags teknik och som skiljer teknik från andra utslag av mänsklig 
verksamhet. En anmärkningsvärt träffande beskrivning har jag dock funnit hos den 
nordamerikanske ekonomen och systemanalytikern W Brian Arthur. I boken The Nature 
of Technology (Arthur 2009) pekar han på hur teknik hela tiden skapas på nytt genom 
kombinationer av känd teknik och vad han kallar nya ”fenomen” (bland vilka nya 
naturvetenskapliga rön är en viktig kategori, men inte den enda).70  
 
Helt grundläggande för all teknik är (enligt Arthur och de allra flesta andra som tänkt 
över frågan) är att den utvecklas över tid. En drivkraft är att nya behov eller 
användningsområden (Arthurs använder termerna purpose och functionality) dyker 
upp, och ny teknik kan skapas genom kombinationer. Vad som är hönan och ägget är 
inte alltid givet; typiskt för den tekniska utveckling som ägt rum under industri-
kapitalismen är att tekniken mycket ofta kommit fram innan ”behoven” uttryckts – och 
därefter sökt och funnit sin användning. En kompletterande drivkraft (i synnerhet i 
välfungerande marknadsekonomier) är att teknik utvecklas i konkurrens mellan företag. 
Brian Arthur drar en parallell med Darwins teori om det naturliga urvalet – the survival 
of the fittest – en parallell som jag inte finner särskilt upplysande. 
 
Resultatet av teknikutveckling och konkurrens över tid kan sammanfattas i det numera 
ganska blankslitna begreppet innovation. För den följande diskussionen kan tre slags 
innovation urskiljas: 
 

 Produktionsinnovation71: teknisk utveckling gör det möjligt att tillverka en viss 
produkt eller ett visst system med mindre resursåtgång; de blir helt enkelt 
billigare och billigare över tid 

 Prestationsinnovation: det som en produkt eller ett system kan uträtta blir 
genom teknisk utveckling mer, större eller bättre över tid 

 Produktinnovation: det kommer fram en produkt, som har en helt ny användning 
eller på ett annat och bättre sätt än känd teknik fyller ett visst behov. 

 
I de två förstnämnda typerna av innovation kan man skilja på gradvis (inkrementell) 
innovation och radikal innovation, men det finns inte någon alldeles tydlig gränslinje 
mellan dem. Gränsen mellan de två senare typerna kan också ibland vara oklar: en 
radikal prestationshöjning eller en helt ny produkt? Men dessa relativa oskärpor spelar 
ingen avgörande roll för det fortsatta resonemanget. 
 
Typiskt för tekniskt avancerade områden är att de båda första formerna av innovation 
följs åt. Över tid ökar produktiviteten genom bättre produktionsprocesser: man kan 
tillgodogöra sig skalfördelar, tekniska förbättringar i produktionsprocessen och bästa 
möjliga uppdelning och skarvning mellan olika produktionsmoment (under en tid 

                                                        
70 En komprimerad redogörelse och kommentar till Arthurs teori ges i min artikel i en antologi på svenska 
(Ingelstam 2011) 
71 I litteraturen kallas denna oftast för processinnovation, och kontrasteras mot produktinnovation. När vi 
här rör oss inom ett mer begränsat område finner jag att begreppet produktionsinnovation är tydligare. 
Dessutom är den mindre vanliga kategorin prestationsinnovation nästan omöjlig att klara sig utan. 
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beskrevs det sistnämnda allmänt med termen scientific management). Samtidigt (nästan 
alltid!) ökar prestationen hos de produkter som tillverkas.72  
 
Inom området personbilar är detta tydligt: produktionen blir allt effektivare och 
samtidigt blir bilarna starkare, snabbare, säkrare och bränslesnålare.73 Samma dubbla 
förändringsprocess återfinns inom i stort sett alla tekniska områden. Siffrorna för 
datorer och annan IKT är slående: man brukar räkna med en fördubbling av 
prestationen per kostnadsenhet var 24:e månad.74 I dessa båda exempel kan man 
urskilja att den tekniska utvecklingen (för likartade produkter) inneburit både lägre pris 
och högre prestanda. Dessutom har vi fått innovation som innebär att helt nya 
produkter kommit fram (hybrid- och elbilar, laptops, smartphones osv). 
 
Vad kan sägas om motsvarande utveckling inom vapentekniken? Följande tre stycken 
innehåller ”informerade gissningar” snarare än forskningsresultat, och de bör följas upp 
med noggrannare undersökningar och datainsamling. 
 

1. För måttligt (jämför punkt 3) högtekniska produkter (vilka ju dominerar svensk 
vapenindustri och vapenexport från Sverige) torde hela produktivitetsvinsten ha 
tagits ut som prestationsökning. Styckekostnaden för de flesta vapensystem har 
ökat, i många fall mycket kraftigt. Det är knappast tal om prissänkningar 
någonstans, trots att produktivitetsutveckling i nivå med annan tillverknings-
industri torde vara fullt möjlig och realistisk. Köparen betalar för ökad 
prestation. Om det möjligen också finns en överdebitering, i tillägg till de 
tillverkningskostnader som skulle uppstå i en mer utpräglad konkurrens-
situation, kan jag inte bedöma, men det har påståtts så i litteraturen.75 Det är 
dock helt säkert att en fortlöpande rationalisering (produktionsinnovation) har 
ägt rum liksom inom annan verkstadsindustri. Därför är det inte fel att samman-
fatta läget med ett slagord från amerikansk vapendebatt: ”more bang for the 
buck”.76 

 
2. För enklare vapen (framför allt handeldvapen och ammunition) torde mass-

produktion och konkurrens ha inneburit ganska kraftiga prissänkningar, även 
inräknat ökad prestation och kvalitet. (Prisdata för Kalashnikov och andra 

                                                        
72 Självklart kan man se undantag: enklare klädesplagg, okomplicerade matvaror, plastartiklar osv. Dessa 
blir snabbt billigare per styck över tid, och det är inom sådana områden som masskonsumtionen har sin 
bästa jordmån. 
73 Det senare händer dock inte i samma takt som förbränningstekniken förbättras; mot denna står 
starkare motorer och i många fall även högre vikt. Nettoresultatet kan t o m bli högre bränsleförbrukning 
(den s k ”rekyleffekten”, ”the rebound effect”) 
74 Detta refereras som Moores lag, efter en artikel av Gordon E Moore från 1965. Senare undersökningar 
tenderar att hamna i ännu snabbare tempo (som 18 månaders fördubblingstid). Om man mäter på den 
bästa teknik som finns på marknaden blir ett typiskt resultat (beräknat på tidsintervallet 1969-2001) att 
”The achievable performance doubles every 15 months and the price halves every 10 months” (rapport av 

Xiaofeng Gao, University of California San Diego 2001). 
75 Jag förmodar att Försvarsmaktens nya materielanskaffningspolicy är avsedd att pressa priserna genom 
konkurrens (detta framgår troligen av förarbetena: läs mera!) 
76 Jämför gärna med mitt särskilda yttrande till Inga Thorssons utredning SOU 1984:62 (sid 349), 
”Nedskärningsalternativet innebär knappast nedrustning”. Där påvisar jag att om militär teknik utvecklas 
i samma takt som civil så skulle det svenska försvarets tekniska prestation kunna vara minst lika stor som 
i dag, även med en kraftig ekonomisk nedskärning över 25 år. ”Lika mycket förstörelse kan då köpas för 
halva priset.”  



Lars Ingelstam 73 2012-02-17 
   

automatvapen samt kostnadsutvecklingen för standardammunition torde vara 
möjliga att komma över.) 

 
3. För produktinnovationer, och i synnerhet de mest avancerade nya vapen-

systemen (i Sverige exemplifierat av JAS 39 Gripen) påverkas produktions-
kostnaden av de mycket höga utvecklingskostnaderna.77 Man kommer inte upp i 
sådana seriestorlekar att man kan tala om massproduktionsfördelar i den 
egentliga tillverkningen. Nyckelfrågan blir i stället om utvecklingskostnaden 
(som i fallet JAS har beräknats till 132 miljarder SEK, summerade över en 25 år 
lång period; jfr Eliasson 2009, 2010) kan slås ut på större serier. Samma sak 
torde gälla andra genuint nya vapensystem. Produktinnovationer i medelstor och 
stor teknisk skala förekommer förvisso. Det är karaktäristiskt att de ekonomiska 
besluten då i första hand riktar in sig på utvecklingskostnaderna. Föreskrifterna 
för Försvarsmaktens materielbeställningar är ju numera (sedan 2009) att man 
ska söka internationell samverkan i utvecklingen av nya vapen. Sverige måste 
dela kostnaderna för utveckling och tillverkning med andra länder. 

 

Konkurrens och teknisk kapprustning 

I en kapitalistisk ekonomi är det normalt att teknik som produceras bjuds ut på en 
marknad. Där jämför kunderna/användarna prestanda och pris för olika alternativ och 
väljer den produkt de bedömer som bäst. Sådan konkurrens antas leda till att 
potentialen för teknisk utveckling (enligt förra stycket) förverkligas på bästa sätt. 
 
Denna konkurrens på en marknad föreligger också för militär teknik, även om den 
troligen är svagare och i många fall (särskilt historiskt) varit helt frånvarande, men här 
finns ytterligare en faktor som är speciell för en stor del av den militära tekniken. 
 
Teknik i allmänhet erbjuds kunderna för att den fyller ett ändamål (”purpose” enligt W 
Brian Arthur, 2009). I civila tillämpningar är detta ändamål i grunden av en karaktär 
som ligger utanför tekniken själv (eller dess egen ”natur”, enligt Arthur). Det kan gälla 
att flytta människor eller saker, förändra intaget av föda, underlätta kommunikation av 
meddelanden o s v. Teknikens prestationer innebär i grunden någon social nytta; den 
löser ett socialt problem.  
 
På ett mycket allmänt plan gäller samma sak för militär teknik (om dödande och 
förstörelse kan översättas till social nytta). Men i flertalet fall dominerar en annan 
aspekt, nämligen att tekniken ställs mot annan teknik. Mera omsorgsfullt kan det 
formuleras så att militära operationer innebär att teknik, människor och organisation 
ställs mot annan teknik, människor och organisation. Inom det militära området har de 
socio-tekniska systemen som primär uppgift att bekämpa och vinna över andra socio-
tekniska system. 
 
Denna speciella typ av konkurrens (competition in the battle-field) präglar militär 
teknikutveckling och innebär att analogier till civila motsvarigheter ofta blir irrelevanta 

                                                        
77 Man kan räkna med minst 30 % FoU-andel för moderna stridsflygsystem (och ännu högre i den del som 
gäller IKT), mot cirka 10 % i ”normala” högtekniska branscher. Ref FHS seminarium 13 april 2011 samt 
SOU 1984:62. 
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eller felaktiga. Om man vill förfina analysen ett steg kan man göra skillnad mellan två 
typer av konkurrens, som vi kan kalla duell och anfall/försvar. Den första typen 
representeras av situationer sådana som infanteri mot infanteri, stridsvagnar mot 
stridsvagnar eller jaktplan i ”dogfight”. Den andra sorten kan illustreras av infanteri mot 
befästa ställningar, stridvagnar mot minering eller granateld, stridsflyg mot luftvärn. 
 
Bedömningen av ett vapen eller ett vapensystem utgår därför inte i första hand från dess 
prestationer i absoluta termer, utan från den ”fientliga” teknik som den förmodas ställas 
mot. Vid sidan av en kapprustning i kvantitativa termer (se förra stycket) får vi en 
tendens till kapprustning i prestanda. Detta är givetvis väl känt och förklarar – 
åtminstone delvis – den ”onaturliga” prisutvecklingen inom det militära området. 
 
När det gäller export av materiel till andra länder och andra militära organisationer kan 
man tänka sig att det allra bästa och senaste förbehålls den egna krigsmakten. Det finns 
tydliga tecken på att USA resonerar på detta sätt. Men för Sverige torde detta vara en 
numera irrelevant synpunkt. 
 
Den särskilda konkurrensen vapen mot vapen blir naturligtvis viktigare ju mer 
symmetrisk den tänkta användningen är. Med symmetrisk menas då att motståndaren är 
någorlunda likvärdig och har resurser på samma nivå – i teknisk mening –som jag själv 
(för duell eller för anfall respektive försvar). I många konkreta situationer gäller inte 
detta. De flesta krig som utkämpas nu för tiden tenderar att vara synnerligen 
osymmetriska. Den ena sidan har ofta ett stort tekniskt övertag; tag t ex resonemanget 
ovan om ”obemannad, avmänskligad” luftkrigföring. I sådana fall ställs teknisk 
överlägsenhet mot andra prestanda (som lokalkännedom, offervilja/fanatism och riklig 
tillgång till enklare vapen). Jag ska inte gå in djupare på moderna (många gånger 
interna) krig och väpnade konflikter. I detta sammanhang vill jag bara konstatera att 
höga tekniska prestanda, som normalt förknippas med militär framgång, i många fall 
inte (längre?) framstår som avgörande. En konsekvens för handel och annan överföring 
av vapen (weapons transfer) är att även gamla och tekniskt föråldrade vapensystem kan 
betraktas som användbara och attraktiva eftersom de kan komma till användning i 
asymmetriska konflikter. 

 

Våldets paradox 

Historiker och diplomater har beskrivit 1900-talet som ett av de grymmaste och 
blodigaste i mänsklighetens historia (se t ex Max Jakobson 2001). Den brittiske 
historikern Eric Hobsbawm (1997) betecknar seklet (det ”korta” 1900-talet från första 
världskrigets inledning 1914 till Sovjetstatens sammanbrott 1991) som en ”extrem” 
period i historien.  
 
Samtidigt som en oerhörd massa död och förödelse med vapen åstadkommits har en 
ständigt ökande ström av uttalanden, både i stort (FN-stadgan) och i smått (även 
toleransen för fysiskt våld i vardagliga relationer har minskat), betonat att konflikter 
måste lösas utan militär konfrontation: utan vapen. Stater och enskilda måste söka 
”mänsklig säkerhet”. Vår civilisation borde vara redo att överge det råa våldets logik: det 
egendomliga minussummespel som i grunden innebär att man först måste förstöra det 
man påstår sig vilja rädda.  
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Hur kan det komma sig att en – i huvudsak ärligt menad – fredsretorik ändå fått så litet 
genomslag och inte kunnat hindra att 1900-talet i detta avseende framstår som 
barbariskt och motbjudande? Jag kan inte frigöra mig från tanken att den tekniska 
utvecklingen här spelar en självständig och destruktiv roll. Även om militär makt-
utövning i betydande grad avlegitimerats så står numera så oerhört mycket större 
destruktiva resurser till förfogande för det man kanske kan kalla rest-militarismen.  Ett 
segment i samhället, med ständigt minskande förankring i en demokratisk opinion, 
förfogar över en allt mer utvecklad teknik för militära ändamål.  
 
Vad denna teknik konkret innebär har skymtat tidigare i rapporten. Det rör hand-
eldvapen som numera kan verka på mycket långt håll; alternativt med automatisk och 
repeterande eld. Vi har fått maskinellt väl utrustade pansarförband – och motverkande 
teknik i form av mycket kraftfulla granater och minor. Bombning av civila och militära 
mål kan numera ske från stort avstånd och utan risk för bombaren. Det gäller slutligen 
kärnvapnen, som lyckligtvis bara har använts två gånger under seklet, men som skulle 
kunna utplåna hela mänskligheten flera gånger om och som har präglat de 
internationella relationerna sedan början av 1940-talet. 
 
Man kan alltså urskilja två tendenser. Den ena innebär att allt fler tycks bli övertygade 
om att militär våldanvändning är kontraproduktiv, omoralisk och i grunden onödig. Den 
andra tendensen är att allt större och mer raffinerade tekniska möjligheter står till 
förfogande för död och förstörelse. Min slutsats av detta är att människor av god vilja 
bör bearbeta båda tendenserna: dels öka och förstärka medvetandet om att krig är 
onödiga och felaktiga och i stället främja andra former av konfliktlösning, dels minska 
tillgången på sådana förstörelsemedel som kan fresta beslutsfattare och huliganer att 
välja våldets väg.  
 
PS. Samtidigt som jag skrev detta uppmärksammades i svensk debatt psykologi-
professorn vid Harvard Steven Pinkers bok The Better Angels of Our Nature: Why 
Violence Has Declined (2011). Han hävdar, med stöd av omfattande historiskt material 
och statistik, att världen både i smått och i stort har blivit fredligare, vänligare och 
anständigare. Det finns fortfarande förfärande våld och oförrätter, men i det stora hela 
går den historiska utvecklingen åt rätt håll. Den bild han tecknar strider inte mot 
huvudtanken ovan, men kontrasterar mot bland andra Max Jacobsons och Eric 
Hobsbawms karaktäriseringar av 1900-talet. Min tes ovan att tillgången på förstörelse-
teknik bidrar till eskalering och skärpning av de konflikter som finns rubbas givetvis 
inte av detta. Minskad tillgång på sådan teknik skulle samverka väl med den tendens 
som Pinker pekar ut. 
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Kapitel 9. Kritiska frågor och forskningsbehov 

I detta kapitel samlar jag upp ett antal frågor som jag anser behöver bearbetas vidare. 
En del av dessa har redan formulerats i tidigare kapitel, medan andra ligger i 
förlängningen av vad som tidigare tagits upp. En del öppna frågor är sådana som kan 
(bör) föranleda forskning (av mig själv och andra) medan andra mer har karaktär av 
critical problems: dilemman som kan behöva bearbetas både med vetenskapliga 
undersökningar och i en allmän debatt.  
 
Till skillnad mot tidigare kapitel inför jag här en undernumrering av stycken och 
delstycken, för att underlätta kommande diskussioner med kolleger och andra 
intresserade. 

 

9.1 Vapenexporten och andra politikområden 

 
9.1.1 Sveriges politik för global utveckling 
Politiken för global utveckling, PGU, beslutades av Sveriges riksdag 2003. PGU föregicks 
av en parlamentarisk kommitté, kallad Globkom, som hade ett brett mandat att utreda 
hur en svensk politik för global utveckling skulle utformas. Utredningen konstaterade 
att Sveriges bidrag till global utveckling och fattigdomsbekämpning inte kan begränsas 
till biståndet. Det övergripande målet för PGU - att bidra till en rättvis och hållbar global 
utveckling - gäller därför för samtliga politikområden. 
 

Politiska beslut i Sverige eller i EU får ofta konsekvenser för fattiga människor i 
utvecklingsländer. Därför är kärnan i politiken för global utveckling att de politiska 
beslut som fattas i Sverige också ska ta hänsyn till effekter på fattiga länder och 
människor.  
 
Hela regeringen har ett ansvar att bidra till politikens mål om en rättvis och hållbar 
utveckling. Samtliga politikområden ska genomföra sin politik på ett sätt som tar hänsyn 
till effekter för utvecklingsländer och tar tillvara alla möjligheter att bidra till målet. 
Bristande samstämmighet mellan olika delar av regeringens politik riskerar att ett 
beslut inom ett område motverkar eller omintetgör regeringens ansträngningar och 
framsteg när det gäller global utveckling och att bekämpa fattigdomen. Bristande 
samstämmighet får konsekvenser för fattiga länder och människor, men även för 
Sveriges och EU:s trovärdighet som globala aktörer.  
 
De tre ovanstående styckena är ordagrant återgivna från UD:s hemsida (senast 
uppdaterad 6 december 2010). Det behövs ingen djupare analys för att inse att det kan 
finnas konflikter mellan PGU och andra politiska mål, liksom motstånd från andra 
intressen och strävanden i samhället.  
 
I regeringens skrivelse 2007/08:89 sägs bland annat att regeringen avser att verka för 
”att den svenska krigsmaterielexporten ska ske på ett sätt som inte motverkar en rättvis 
och hållbar global utveckling”. Om man bortser från att en aktiv formulering hade legat 
mer i linje med PGU än en passiv (”inte motverkar”) måste naturligtvis denna 
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viljeyttring välkomnas. Men det bör vara en viktig uppgift, både för forskning och allmän 
debatt, att följa upp i vilken grad den respekteras och med vilken politisk energi och 
beslutsamhet som PGU tillämpas inom området export av vapen och andra strategiska 
produkter. 
 
Några iakttagelser förstärker intrycket av att ökad uppmärksamhet behövs och att PGU 
inte heller på detta område (ännu) fått det genomslag som utredningen Globkom och 
Riksdagen säkerligen avsåg: 
 

 Några särskilda resurser eller maktmedel har inte ställts till förfogande för att 
genomföra PGU78 

 På de flesta tyngre fackmyndigheter har man inte alls eller högst pliktskyldigt 
noterat att PGU gäller 

 I en helt färsk och ambitiös genomgång av genomslaget för PGU inom svensk 
exportpolitik (Export till priset av mänskliga rättigheter? Diakonia och Amnesty 
International, svenska sektionen, 2011) undersöks exportkrediter genom 
Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit, men även krigsmaterielexporten 
berörs. Rapportens slutsats är: ”Vår studie visar att framsteg gjorts på vissa 
områden men också att det finns mycket kvar att göra för att PGU ska få faktiskt 
genomslag i svensk exportpolitik”. 

 
Det är uppenbart att vapenexport och internationell vapenhandel har ett problematiskt 
förhållande till avskaffandet av fattigdomen och hävdandet av mänskliga rättigheter. 
PGU kan vara en utgångspunkt för att bearbeta frågan. Många andra aspekter, inte minst 
den korruptions- och olaglighetskultur som synes vara särskilt svårutrotlig i samband 
med vapen framstår som ett stort problem (se även nedan).  
 
9.1.2 Närings- och innovationspolitik 
Under relativt lång tid gällde principen att vapentillverkning inom landet och 
vapenexport skulle motiveras enbart att det svenska försvarets behov, och exporten 
villkoras av köparländernas lämplighet. Om detta verkligen tillämpades strikt i 
praktiken kan diskuteras. Numera är det accepterat att vapenexport och vapenindustri 
har en närings- och innovationspolitisk dimension (se ovan, särskilt kapitel 7). Detta 
reser en rad frågor, som kan bearbetas vidare. Allmänt kan man konstatera att 
undersökningar av militär industriell innovation (som nu är standardtermen i denna del 
av forskningen) ännu är mycket sparsamt förekommande (Edqvist 2011). 
 
Lokalt beroende. Försvarsindustriberoendet är i Sverige koncentrerat till ett antal orter, 
mest utpräglat i Linköping, Karlskrona, Karlskoga och Örnsköldsvik. Hur detta ser ut och 
om det möjligen borde minskas genom aktiva åtgärder kan utredas och analyseras.79 

                                                        
78 I praktiken förefaller PGU framför allt ha präglat språkbruket inom utvecklingssamarbetet inom och 
kring Sida, och kan ha underlättat vissa samarbeten mellan Sida och andra myndigheter. Jag kan se vissa 
paralleller till vad som gjordes efter de uppmärksammade FN-besluten 1974 om En ny internationell 
ekonomisk ordning (NIEO). Beredningar tillsattes på högsta politiska nivå, tal hölls och deklarationer 
gjordes. Men efter en kort tid rann det hela ut i sanden som politiskt projekt. Organisationer som Dag 
Hammarskjöldstiftelsen och Romklubben envisades dock i många år därefter med att ta begreppet på 
allvar. Några forskarrapporter är fortfarande intressanta att ta del av (som Reshaping the International 
Order, av Jan Tinbergen m fl 1976). 
79 Utredningen om samband mellan nedrustning och utveckling (Inga Thorsson) gjorde en för sin tid skarp 
analys av försvarsindustriberoendet genom att belysa två koncerner: Bofors och FFV. Av dessa var Bofors 
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Företag – från skyddad marknad till konkurrens. Att basera försvarsindustrier till en stor 
del på export är en för Sverige och de berörda företagen relativt ny situation. Att belysa 
hur företagskulturer påverkats av skiftet från en säkrad intern marknad till en 
konkurrenssituation framstår som en intressant forskningsuppgift. 
 
Synergier? I kapitel 6 ovan har upprepade gånger aktualiserats vilken relation som finns 
mellan militärt inriktad industri och annan industri vad gäller kompetens och inno-
vation. I litteraturen har nämnts att kompetenta personer rör sig mellan branscherna, 
att teknik överförs genom underleveranser och tekniksamarbeten och på flera andra 
sätt (”ett moln av teknologi”). Samtidigt hävdas att militär teknikutveckling är en konstig 
och dyrbar omväg om det är tekniska framsteg inom civila områden man är ute efter. 
Denna typ av analyser framstår som intressanta. Nära släkt med dessa är tankar om 
”megaprojektet”: någon statlig satsning som kan skapa nya tekniker och förlösa 
innovationskraft till nytta för flera samhällssektorer (se kapitel 6 om bl a Forsknings-
rådsutredningen och IT2000). 
 
Alternativ. Under 1970-talet debatterades livligt vad som då kallades ”alternativ 
produktion” och ”alternativ teknik”. Detta syftade generellt på produkter som hade en 
mindre ”storindustriell” och mer småskalig karaktär och som smidigare kunde anpassas 
till människors levnadsförhållanden, särskilt i fattiga länder (en representativ text är 
David Dicksons bok, 1977, om alternativa teknologier) . Med särskild skärpa framhölls i 
debatten att militärindustrier borde ställa om sig på detta sätt. Starkt nedslag i den 
internationella debatten fick Lucas Aerospace i Storbritannien, där arbetarna från 1976 
under ledning av den dynamiske Mike Cooley utarbetade förslag till alternativa 
produkter som skulle ha social nytta och bevara arbetstillfällen. (Resultaten torde dock 
ha varit begränsade.) Huruvida svenska militärtekniska företag (SAAB, Bofors m fl) på 
eget initiativ har utarbetat alternativa produktionsplaner är en intressant fråga. En 
rimlig hypotes är att sådana nog funnits men att det under ”monopol”-tiden inte har 
varit taktiskt klokt att göra detta känt. Inga Thorsson bedömde i sin utredning (SOU 
1984:62) att företagen behövde och kunde få ökade incitament att röra sig mot ökad 
civil produktion, framför allt för att undvika arbetslöshet vid en kommande omställning. 
De civila statliga beställningarna kunde ökas och omställningsfonder (nationella och 
lokala) inrättas. Att fördomsfritt se på förutsättningarna att minska försvarsindustri-
beroendet genom alternativ produktion framstår även i dagens läge som både angeläget 
och intressant. 
 
Den breda frågan. I kapitel 7 har konstaterats att svensk vapenexport har ökat mycket 
kraftigt under perioden 2001-2010, med drygt 300%. Det är då naturligt att fråga, på 
rent närings- och handelspolitiska grunder, om detta är till fördel för vårt land. Utgör 
militär materiel en någorlunda säker och förutsebar marknad för i Sverige belägna 
företag, eller kan man inom denna sektor se framför sig stora förändringar (som under 
relativt sen tid slagit ut större delen av varvsindustri och textilindustri). Är det klokt att 
knyta växande delar av svensk industrisysselsättning (i synnerhet på vissa orter, se 
ovan) till en bransch som internationellt är omdebatterad och vars blomstring är 
beroende av en världsordning byggd på misstroende och fortsatta militära konflikter? 

                                                                                                                                                                             
geografiskt koncentrerad (till Karlskoga) medan FFV hade en geografiskt mer utspridd struktur. 
Utredningens metodik och statistikbearbetning torde i långa stycken kunna tjäna som förebild för 
motsvarande undersökningar i dag (SOU 1985:43). 
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9.1.3 Försvarspolitiken 
Under lång tid har svensk militär industri varit underordnad svensk försvarspolitik, i 
den meningen att det svenska försvaret varit primär beställare av allting. Varken 
industrin eller Försvarsmakten/FMV har dock varit nationellt oberoende, eftersom 
många komponenter och delsystem importerats (och där beroendet av USA bevisligen 
skapat problem, se kapitel 4). Svenska staten har stått för utvecklingskostnaderna och 
beställningarna har varit långsiktiga och säkra, i varje fall i förhållande till annan 
verkstadsindustri. 
 
Sedan 10-15 år tillbaka har dessa förutsättningar drastiskt förändrats. Det svenska 
försvaret köper vapen från hyllan (OTS) medan de militärt orienterade företagen söker 
konkurrera på en internationell marknad. Utvecklingsarbete sker visserligen fort-
farande med starkt inflytande från Försvarsmakten och FMV, men vad gäller avancerade 
produkter gäller nästan alltid internationell samverkan ända från början. Denna nya 
utveckling är inte oproblematisk, och att den väcker oro från industriella kretsar är 
uppenbart (ett extremt tydligt exempel är ”de fyras artikel”, se sid 61).  
 
Men är den nya, mer marknadsstyrda, policyn entydigt till nytta för Försvarsmakten och 
för Sveriges militära försvar? Enligt teorin ”ska” en sådan leda till lägre kostnader: om 
detta verkligen kommer att inträffa i praktiken är en öppen fråga som bara kan besvaras 
genom empiriska undersökningar.80 RiR pekar i en granskning 2004 (Materiel för 
miljarder RiR 2004:6 som är en mycket innehållsrik men en smula stakigt skriven 
revisionsrapport) på att ett klassiskt problem inom försvarets materielförsörjning håller 
på att övervinnas, nämligen de hårda bindningarna till vissa leverantörer och vissa 
system. Men i den nya ordningen kan detta komma att kantra över till sin motsats. Om 
de aktuella industrierna är fullt upptagna med att söka utländska kunder och öka sina 
marknadsandelar, kan det hända att det svenska försvaret inte kan få de leveranser och 
de leveranstider som man anser sig behöva. En typ av bristande handlingsfrihet kommer 
i så fall att ersättas av en annan.81 
 
9.1.4 Forskningspolitik 
Den försvarsforskning som bedrivs i Sverige (jag avser inte här utvecklingsarbete inom 
industrin) är inte av någon anmärkningsvärt stor omfattning. Den lever till stor del sitt 
eget liv, framför allt inom FOI. Förändringar inom forskningspolitiken kan i och för sig 
vara intressanta: till exempel om FOI skulle ta ännu större steg mot att bli ett 
forskningsinstitut för civila och militära beställare i ungefär lika mån. En annan 
utveckling som kunde tänkas leda till större förändringar vore om försvaret, i likhet med 
flertalet civila sektorer (energi, transport, miljö osv) i huvudsak började använda 
universitet och högskolor för att få sina problem vetenskapligt bearbetade. Sannolik-
heten för att något av dessa ska ske bedömer jag inte som särskilt stor. Och även om så 
vore skulle den forskning som bedrivs påverkas ganska marginellt av det som är 
huvudfokus i denna rapport: förhållanden, volymer och inriktning inom vapenindustri 
och vapenexport. (De förändringar som man kan behöva fundera mest över ligger inom 
utvecklingsarbetet och dettas internationalisering, se 9.1.2 och 9.1.3 ovan.)  

                                                        
80 Sådana har utförts bl a av förre LO-ekonomen Dan Andersson som ensamutredare (SOU 2005:4) vad 
gäller tekniska branscher som järnväg, telefoni, elektricitet och av SNS (2011) vad gäller vård och omsorg.  
81 Detta är min tolkning av rapportens innebörd, Dess eget ordval är delvis ett annat. 
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9.2 Lagligt och olagligt 

I allmänhetens ögon förknippas vapenhandeln ofta med olagligheter: hemliga avtal, 
smuggling, mutor och internationella brottssyndikat. Detta är ett återkommande tema i 
internationell debatt liksom i spänningslitteratur och film. Avlastning av vapenlådor i 
mörklagda hamnar, luftlandsättning av vapen till gerillagrupper i avlägsna djungler och 
omdirigering av containers med ”maskindelar” till hamnar i Östafrika eller Sydamerika 
är standardmaterial i samtida underhållningsproduktion. Detta förstärker intrycket av 
att en stor del av handeln sker utanför och i strid med de regelverk som de flesta stater 
har satt upp. En problematisk aspekt (inte minst för Sverige) är att legalt exporterade 
vapen kan stjälas, förloras i strid eller illegalt säljas vidare (ett sådant kan vara att det 
svenska granatgeväret Carl Gustaf dyker upp i militärdiktaturens Burma). 
 
En del av vapenhanteringen är rent kriminell. Andra delar är halvhemliga operationer 
som sker med stöd av stater eller staters säkerhetstjänster – i varje fall med dessas tysta 
medgivande. Ett exempel ges av Contragate; i denna ”affär” 1986 sökte USA:s regering 
att sälja vapen till Iran trots gällande vapenembargo, och vidarebefordra pengarna till 
Contras i Nicaragua, något som kongressen uttryckligen förbjudit. Dessutom är det ett 
känt faktum att även ”legala” vapenaffärer ofta åtföljs av stora provisioner, ”försäljnings-
kostnader” och andra penningöverföringar (på denna punkt finns uppgifter som 
involverar svensktillverkad materiel: Boforsaffären i Indien, JAS i Sydafrika). Mutor och 
korruption är ett återkommande tema i debatten kring internationell vapenhandel. 
 
En skrift som fortfarande står relativt ensam i sitt slag är Anthony Sampsons The arms 
bazaar (1977), en dokumentär debattbok. På senare år har flera TV-dokumentärer och 
andra journalistiska undersökningar bidragit med delbelysningar av problemet. Filmen 
Lords of War (2005) har setts av många och har till viss del tagit den ryske 
vapenhandlaren Victor But (Bout) som modell; han arresterades 2008 efter att ha varit 
efterlyst länge. 
 
Det bör därför vara självklart att så gott det går belysa sådant i oberoende forskning. 
Huvudproblemet är, inte oväntat, att tillgången på källor och material är drastiskt 
mycket sämre än vad gäller lagliga transfers. SIPRI har endast i begränsad omfattning 
kunna dokumentera denna del av vapenhandeln (men detta bör undersökas nog-
grannare, och jag har hittat ett mindre antal vetenskapliga artiklar från liknande 
forskningsinstitut). The Federation of American Scientists har en bra hemsida 
(www.FAS.org) och publicerar rapporter som följer och kommenterar både legal och 
illegal vapenhandel (man tar upp breda frågor kring militärteknik och spridning av 
massförstörelsevapen och andra vapen). Dessa är mycket angelägna forskningsuppgifter 
men kräver annan metodik och andra källor än sådana som hittills har använts för 
denna rapport. 
 

 

9.3 Historiska forskningsuppgifter 

I tidigare kapitel har jag på många punkter refererat bakåt till historiska förhållanden 
för att belysa dagsläget och framtiden. Ett allmänt intryck är att svensk försvars- och 
säkerhetspolitik i allmän (läs: statsvetenskaplig) mening under 1900-talet är väl belyst. 
Men mitt intresse har väckts för flera kompletterande aspekter och ”luckor” och några 
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av dessa förtecknas här (jag kan inte svara för att de inte finns bearbetade, utan bara att 
jag inte direkt snubblat över dem): 
 
Förbudet mot vapenexport. Enligt uppgift i litteraturen har ett sådant förbud funnits 
sedan 1918. Vilka motiv låg bakom införandet? Kan det då ha varit ”ge inte potentiella 
fiender våra bästa vapen”? Senare (i varje fall från 1960-talet och framåt) kom förbudet 
att tolkas som ett led i en allmänt fredsfrämjande politik och ges moraliska övertoner 
(att inte exportera till dåliga länder). 
  

”Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden utan regeringens tillstånd. 
Skälen till denna kontroll är framför allt utrikespolitiska. En fri export av krigs-
materiel står i konflikt med den svenska politiken att verka för fredliga lösningar 
av internationella konflikter och för internationella överenskommelser om ned-
rustning” (SOU 1984:62 sid 101).  

 
Från 1990-talet och framåt har tänkesätten och politiken ändrats igen, vilket jag påvisat 
i kapitlen 4 och 7. Men den öppna historiska frågan gäller framför allt hur man tänkte 
och formulerade politik under perioden 1918 fram till Undén/Myrdal-epoken kring 
1960. 
 
Teknik för ”Welfare and Warfare” efter 1980. Den citerade boken (Lundin, Stenlås, 
Gribbe 2011) gör halt kring 1980 vilket är fullt logiskt. Den nära samverkan mellan 
militär och civil/statlig teknikutveckling som skildras i boken byggde dels på 
neutraliteten, dels på en idé om staten som banbrytare mot framtiden. Hur motsvarande 
processer ser ut under senare decennier är intressant men inte alla lika fullständigt 
belyst. Eliasson (2010) kopplar ett grepp kring JAS, och det finns även andra 
undersökningar att tillgå. Men det borde finnas mönster och tendenser att redovisa, 
även om de troligen inte blir så tydliga som under perioden 1945-1980. Det kan noteras 
att innovationsstudier och forskningsstödda innovationsprojekt, en verksamhet som 
närmast exploderat under de senaste 15 åren, knappast ännu förekommer inom det 
militära området (Edqvist 2011). 
 
Försvars- och säkerhetspolitik. Under perioden från 1989 och framåt har mycket 
stora förändringar ägt rum i förutsättningarna för militärt försvar liksom kring det 
vidare begreppet säkerhetspolitik. Mycket har skrivits under denna period: på den 
politiska nivån, av Högkvarteret vid Försvarsmakten (se t ex Förvarsmaktsidé 2020) och 
givetvis av oberoende forskare (se t ex Mellbourn 2008, Agrell 2011). Trots detta saknar 
jag ett samlat och kritiskt grepp på analyser och doktriner under denna tid. Begrepp 
som NBD och RMA framstår ännu som relativt luftiga. En fråga som upprepade gånger 
tangeras är i vilken utsträckning nutida säkerhetspolitiska hot över huvud taget har 
något med klassisk försvarsverksamhet att göra. Intellektuellt och organisatoriskt 
oberoende undersökningar kring dessa samtidshistoriska frågor framstår som högst 
angelägna, och skulle kunna räta upp en del av den nödvändiga debatten om framtiden. 
 
Bolagisering och privatisering. Under perioden från 1970-talet till nu har stora 
förändringar skett. Svenska Varv blev Celsius Industrier AB, som sedan övertog FFV och 
Telub. Koncernen privatiserade delvis 1993 och såldes slutligen år 2000 till Saab. 
Karlskronavarvet som länge betraktats närmast som en del av den svenska marinen är 
numera helt tysk-ägt. Delar av verksamheten i Bofors har sålts ut till BAE Systems. 
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Hägglunds, grundat 1999 som ett familjeföretag i Örnsköldsvik, har varit industriell 
framgångssaga i verkstadsbranschen och ägs numera av BAE Systems. Den exakta 
historiken om ägandet i dessa företag ska inte återges här: den är relativt lätt åtkomlig 
via öppna källor. Det som bör undersökas är hur dess stora förändringar – från svenskt 
och statsdominerat till utländskt och kommersiellt – egentligen gick till. Min egen bild är 
att relativt lite debatt fördes kring de olika stegen i denna process. Detta framstår som 
anmärkningsvärt eftersom de innebar att bärande länkar i den klassiska doktrinkedjan 
kring vapenexport (se kapitel 1) bröts – utan återvändo. Visst material finns i Hagelin 
(2000) och Eriksson & Hallenberg eds (2000) men även under de senaste 10 åren har 
mycket hänt. 
 
Nedrustningens historia. I kapitel 5 har jag i ganska grova drag – utgående från 
personer – skisserat hur nedrustningsarbetet utvecklats från 1960 till i dag. Egentlig 
forskning kring dessa förlopp saknas. Alva Myrdal har själv dokumenterat ”sin” period 
(Myrdal 1976). Enligt uppgift82 förbereds ett större projekt kring Den svenska 
nedrustningspolitikens historia, vilket skulle ge mycket värdefulla tillskott till den 
förståelse jag tror behövs inom det breda området vapen, politik och ekonomi.   

 

9.4 Vapenexport: nutid och framtid 

Jag anknyter här i första hand till kapitel 7, och särskilt till några av punkterna i slutet av 
detta kapitel. 
 
Den dubbla innebörden i återhållsamhet. Debatten om vapenexport har under de 
senaste åren handlat i huvudsak om att prövningen av mottagare borde bli noggrannare 
och bygga på mera restriktiva principer. Fredsrörelser och andra folkrörelser har starkt 
betonat att export inte bör ske till länder som kränker mänskliga rättigheter. Det gäller 
att skärpa reglerna mot ”dåliga” köpare. Uttalanden eller motiv till stöd för en allmän 
återhållsamhet med vapenexport från Sverige är svårare att finna. Maning till 
återhållsamhet (restraint) finns dock till exempel i EU:s uppförandekod. Kanske utgår 
många politiker och opinionsbildare från att restriktivitet i ”kanterna” också leder till 
återhållsamhet i ”huvudfåran”? Kan uppmärksamheten på ”dålig” export få resten av 
exporten att framstå som ”bra”? Är export till länder inom EU samt USA, Norge och 
Schweiz så oproblematisk som den vanligen framställs (av t ex KRUT, jämför kapitel 7). 
Den dubbla innebörden bör på olika sätt belysas (intervjuer, dokumentstudier, 
debatt…). Hur exporten och dess inriktning relaterar till det långsiktiga målet att 
avskaffa vapen och vapenhandel över huvud taget är också värt att fundera på – och 
forska över. 
 
Internationalisering och kostnader. I den klassiska doktrinkedjan (se kapitel 1) ingick 
att sprida svensktillverkade vapen så att den styckekostnad som den egna 
Försvarsmakten måste stå för kunde begränsas. Gäller samma sak för dagens 
internationella samarbete kring vapenutveckling? Leder detta verkligen till lägre 
kostnader? Att så är fallet är ett grundantagande numera (se t ex FXM hemsida) vilket 
sannolikt bygger på standardantaganden i nationalekonomisk litteratur. Stordrift och 
längre serier borde leda till lägre kostnader, allt annat lika. Men allt annat är sällan lika. 

                                                        
82 Referens Thomas Jonter, professor i internationella relationer, ekonomisk-historiska institutionen vid 
Stockholms universitet. 
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Samarbete mellan parter i olika länder, i synnerhet om dessa har olika huvudmän och 
har skilda kundkretsar i övrigt, kan leda till extrakostnader och ineffektiviteter. Dessa 
kan mycket väl äta upp de förväntade samarbetsvinsterna. Det torde finnas exempel 
som pekar i båda riktningarna inom rymdindustrin (kommersiella satelliter), 
bilindustrin, telekom och andra högtekniska branscher. (Till detta kommer sådana 
invändningar som RiR har uttalat, se ovan avsnitt 9.1.3). Empiriska undersökningar 
framstår som högst angelägna. 
 
EU-kopplingen. Under arbetet med denna rapport har jag sett att referenserna till EU:s 
regelverk ökar starkt, särskilt under de senaste 10 åren. I många fall framstår 
regelverken som snåriga och svårtolkade, dessutom oskönt utformade rent språkligt. 
Det är dock oundgängligt att även forskare och journalister sätter sig in i detta regel-
verk. Den ökade transparens och politiska synliggörande som är högst önskvärda kan 
annars förvandlas till sin motsats på grund av vårt medlemskap i och beroende av EU. 
  
Kärnvapenlänken. Det bör ligga i linje med svensk politik för massförstörelsevapen att 
vi vid export till EU-länderna Frankrike och England samt till USA begär garantier för att 
produkterna varken direkt eller indirekt skulle användas i förbindelse med kärnvapen. 
Denna kontroll är i dag, såvitt jag har kunnat finna, obefintlig eller ytterst schablon-
mässig och delas mellan ISP och SSM. 
 
Motköp/offset. Vid stora vapenaffärer som görs upp mellan stater, ingår numera nästan 
alltid regler om motköp (på engelska: offsets). Avsikten med sådana är flerfaldig. 
Huvudmotivet är att köparlandets betalningsbalans inte ska försämras genom köpet. 
Som ett viktigt sekundärt motiv anförs att mottagarlandet kan höja sin tekniska nivå, 
generellt inom flera sektorer, specifikt inom försvarssektorn eller ännu mer specifikt 
inom den sektor som det försålda vapnet representerar. Alla dessa tre motiv har 
förekommit i samband med motköp till JAS Gripen (se Resare 2010 och Brune 2009 om 
Sydafrika, aktuella tidningsuppgifter i början av december 2011 om Schweiz). Det kan 
finnas en tendens att motköpen tillmäts mycket stor betydelse i samband med 
köpeavtalet, men att varken säljare eller köpare senare visar motsvarande energi att 
fullfölja dem.83  Forskningsläget är svagt. En FOI-rapport (Eriksson E A m fl 2007) 
innehåller värdefull systematik och viktiga iakttagelser om motköpens relation till 
konkurrenskraft och industriell kapacitetsuppbyggnad, liksom kring deras svagheter. 
Men även denna undersökning bygger på få och splittrade data: ”Relevant and reliable 
information on European defence equipment markets in general and offset in particular 
is scarce. To arrive at results we have had to use patchy and partly inconsistent data 
sets.” Offsets används inte av alla länder: några förbjuder dem. Ytterligare studier av 
offsets finner man i Hagelin (2004). Jag har också funnit några uppsatser i 
internationella tidskrifter. Vad gäller motköp vid svenska vapenaffärer borde dessa 
alltid följas upp av kontraktsslutaren och staten, men också genom oberoende forskning. 
Medel för sådan borde regelmässigt avsättas vid sådana affärer där motköp/offsets ingår. 

 
Nytt försvar – nya materielbehov? Som nämnts i kapitel 4 och kapitel 7 har tänkandet 
kring det svenska försvaret förändrats kraftigt från mitten av 1990-talet och framåt. 
Ledorden har varit revolution (RMA) och nätverksbasering (NBD). Rimligen bör dessa 
förändringar också leda till drastiskt annorlunda prioriteringar vad gäller vapen och 

                                                        
83 Resare (2010) redovisar ett antal tragikomiska exempel på inslag i motköpsprogrammet som ingen 
efter en tid orkar bry sig om. 
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annan försvarsmateriel. Hur denna omprioritering ser ut är däremot inte lätt att 
urskilja. När detta skrivs kommer en ny JAS-debatt i gång: men hur ett ”super-JAS” skulle 
passa in i det nya svenska försvaret återstår att förklara.84  Riksrevisionen (RiR 2006:9) 
uttrycker sig relativt allmänt men bedömer att försvarsreformen tydligt påverkat 
materielplaneringen bl.a. då försvarsmyndigheterna ständigt prövar om ny materiel 
passar in i det nätverksbaserade försvaret (NBD). Samtidigt noteras att det nätverks-
baserade försvaret betraktas som en metod under utveckling. Därför finns det problem i 
att avgöra vilken materiel som kan anses anpassad. Det är naturligt att vänta sig en 
spänning mellan traditionell materiel och sådan utrustning som är eller antas vara 
relevant för det nya försvaret. Som inom alla teknikområden finns en dynamik och ett 
ständigt nyskapande (Arthur 2009) vilket betyder att arvet (av kompetens, 
samarbetsmönster, marknadskunnande m m) både är en tillgång och en belastning. 
 
Vad ska vi ha FXM till? Försvarsexportmyndigheten inrättades 2010 efter en ganska 
summarisk utredning. Själva benämningen och nyinrättandet av en myndighet upp-
levdes som provocerande båda av fredsrörelsen85 och den röd-gröna politiska 
oppositionen. När detta skrivs är det ännu oklart vilken roll som FXM kommer att spela. 
Det verkar rimligt att gigantiska globala koncerner som BAE Systems knappast behöver 
stöd av en svensk och ännu orutinerad myndighet. Det kan hända att FXM verksamhet 
till betydande del kommer att handla om försäljning av äldre materiel i Försvars-
maktens ägo, som inte behövs i det nya svenska försvaret (se slutet av kapitel 4). En 
fortsatt uppmärksamhet på FXM från forskningens och den allmänna debattens sida 
förefaller motiverad – och en smula spännande. 

 

9.5 Opinioner: politik och samhällskunskap 

Som nämnts ovan (kapitel 1) utförs vissa opinionsundersökningar gällande försvar, 
internationella fredsbevarande insatser och vapenexport. Några av dem görs åter-
kommande, och man försöker genom att använda samma frågeformulering år från år 
komma åt förskjutningar och trender i opinionen. Exempel på sådana är de som görs på 
uppdrag av MSB (tidigare SPF).  Andra görs punktvis, och tjänar i så fall ofta som input 
till en aktuell debatt eller kampanj. Det senaste exemplet är på sådana är den 
undersökning som Demoskop gjorde 2009 på uppdrag av bland andra Svenska freds- 
och skiljedomsföreningen. Däremellan finns någon entaka undersökning där samma 
fråga återkommer, men med längre tidsintervall; i denna kategori finns SOM-institutets 
undersökningar 1999 och 2009. Det politiska intresset, den samhälleliga allmän-
bildningen och transparensen skulle alla vinna på flera och bättre opinionsunder-
sökningar inom området. Även för forskningen och kvalificerad debatt skulle bättre 
kunskaper om opinionsläget vara en stor fördel.  
 
Efter att ha tagit del av en del undersökningar och den debatt som förts kring dem vill 
jag föreslå förbättringar i fyra riktningar: 
 

                                                        
84 Att beställningen villkorats av om Schweiz eller annat land köper ett antal flygplan antyder att det 
svenska politiska beslutet inte är primärt militärt grundat. 
85 Svenska freds- och skiljedomsföreningen inregistrerade webb-adressen forsvarsexportmyndigheten.se, 
vilket ledde till viss publicitet och en del trassel för myndigheten. 
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1. Frågor där någorlunda realistiska alternativ ställs mot varandra är att föredra 
framför frågor av typen ”Ska Sverige ha ett militärt försvar?” eller ”Ska vi 
förbjuda all vapenexport?”. Trubbiga frågor av den senare typen kan visserligen 
belysa opinionsförändringar över tid men de ger mycket liten vägledning för 
politiska beslut. 

2. Tätare mätningar och relativt fylliga frågebatterier. Kostnaderna för sådana är 
inte obetydliga, men det framstår som ett allmänintresse att undersökningar 
görs. De skulle utgöra ett bidrag till att dra fram försvar, militärteknik och 
vapenexport ur den skuggzon där de alltför länge befunnit sig. 

3. Undersökningar måste utföras på ett sådant sätt att det både är och framstår som 
objektiva. Utförare med stor egen sakkunskap (som SOM-institutet och SCB) är 
att föredra framför sådana institut som utför undersökningar för alla som kan 
betala. (Än mer bör man givetvis undvika sådana institut som har någon på 
förhand känd bias i den aktuella frågan.) 

4. En bas för fortlöpande opinionskunskap bör garanteras och finansieras av staten, 
och beställas i samverkan med något opartiskt organ (till exempel Vetenskaps-
rådet). Man kan naturligtvis inte förbjuda varken fredsorganisationer, 
kommuner, industrin eller Försvarsmakten att beställa och publicera opinions-
undersökningar, men man bör vara observant på vilken skillnad i tillgängliga 
resurser som olika parter kan förfoga över. Den verkliga eller förmodade partisk-
het som ligger inbyggd i sådana undersökningar kan motverkas av att det finns 
en ”bottenplatta” av undersökningar vilkas objektivitet är svårare att ifrågasätta.   

 

 

9.6 Bilden av Sverige 

Det finns sedan åtminstone 50 år en forskningstradition som söker fånga vad som är 
”typiskt svenskt”. Den har två sidor som betingar varandra: den ena gäller svenskarnas 
bild av sig själva och den andra hur utländska bedömare ser på Sverige och svenskarna. 
Ett starkt spår har sitt ursprung i etnologin, med bland annat ett stort antal böcker och 
uppsatser av professor Åke Daun om svensk mentalitet, svensk kultur och egenheter i 
svenskarnas uppfattning om sig själva. Andra etnologer (som Orvar Löfgren, se t ex 
Gaunt och Löfgren 1984) har kompletterat och berikat bilden. I den originella men 
trovärdiga boken Är svensken människa?  (2006) driver författarna Henrik Berggren och 
Lars Trägårdh tesen att välfärdsstaten varit en frigörande kraft: statsindividualismen 
blir deras kortformel för den svenska människans särart. Från andra hållet – utländska 
bedömare – finns en svärm av böcker om Sverige, som genomgående fokuserar på 
välfärdsstaten (med positiva eller negativa förtecken). Det mest spridda exemplet inom 
denna genre är Marquis William Childs Sweden : the middle way som kommit i många 
successivt uppdaterade upplagor ända från andra världskrigets tid. 
 
På senare tid har den svenska särarten belysts genom World Values Survey (en stor 
internationell enkätbaserad studie, inspirerad av Ronald Ingleharts teorier, se 
http://www.worldvaluessurvey.org/). I dessa undersökningar framstår Sverige som i 
flera avseenden extremt i den internationella jämförelsen: starkt sekulariserat, 
pragmatiskt och med en unikt stor tillit mellan människor, och mellan medborgare och 

http://libris.kb.se/showrecord?q=tit%3A%28sweden+the+middle+way%29&r=&n=5&id=1738531&g=&f=ext&s=r&t=v&m=10&d=libris
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myndigheter. Svenska Institutet följer aktivt forskning och undersökningar och försöker 
skaffa sig en bild av sverigebilden i utlandet.86 
 
Den traditionella svenska neutralitetspolitiken finns givetvis under lång tid med som ett 
(mestadels underförstått) drag i bilden av Sverige. Men så vitt jag har kunnat se har inga 
direkta frågor om svenskt försvar, militärindustri eller vapenexport ställts varken i de 
mer resonerande framställningarna eller i enkätundersökningar. Det vore intressant att 
få klarlagt om och i så fall i vilken grad bilden av Sverige (internt och externt) förändrats 
genom ”affärerna” (Data-Saab, Bofors, JAS, Libyen, Saudi-Arabien, Burma osv) och/eller 
av det faktum att Sverige under det senaste decenniet ryckt upp till en tätplats som 
vapenexportör. 

 

9.7 Etik, språk och kulturer 

När jag under arbetet väckt frågan om etik med olika personer har jag fått många skilda 
reaktioner. Några har sagt, ungefär, att här har vi en lång rad etiska dilemman och att 
den etiska analysen borde vara överordnad andra aspekter. En etikforskare som jag 
talade med sade ungefär motsatsen: vapentillverkning och vapenexport är helt enkelt 
fel, den etiska frågan är extremt lätt att besvara. I själva verket är nog innebörden av 
”etik” ganska mångskiftande och alla tolkningar följer inte de definitioner man kan finna 
t ex i läroböcker i filosofi. I det här avsnittet tar jag i korthet upp frågor som i mina ögon 
har en särskild, ibland explicit, etisk laddning och förtjänar fortsatt uppmärksamhet. 
 
Göteborgsprocessen och den kristna kyrkan. Som nämndes i inledningen har det 
sedan 2001 drivits ett projekt om internationell vapenhandel av kyrkorna i Sverige (i 
samverkan med Kristna fredsrörelsen och Life and Peace Institute). I dess dokumenta-
tion (Brune 2009) finner man en relativt utförlig redogörelse för den teologiska och 
etiska bas som man anser att överväganden om rustningar och vapenexport bör vila på. 
Den första punkten anknyter (inte överraskande) till den mycket gamla diskussionen 
om ”det rättfärdiga kriget” (just war). Redan under 400-talet tvingades kristna teologer 
och kyrkoledare att ta ställning till frågan om under vilka villkor kristna människor 
kunde ta till vapen, trots det mycket tydliga femte budet ”Du skall inte dräpa”. Allt sedan 
dess har frågan varit aktuell i kristna kyrkor. Några har valt att i vissa lägen ”välsigna 
vapnen” medan andra kyrkor konsekvent har predikat personlig och statlig radikal-
pacifism.  Det vore fel att påstå att kristen teologi och kristen etik har en entydig håll-
ning. Däremot kan man notera att frågan är och fortsättningsvis kommer att vara 
problematisk utifrån kristen tro och livsåskådning.87 Andra frågor som man inom 
Göteborgsprocessen pekar på som etiskt beaktansvärda är den medicinska etiken (att 
skydda livet) och de relationer som kan finnas mellan kristen och ”sekulär” etik. På den 
senare punkten kan den humanitära bedömningen av fattigdomen i världen och 
uppslutningen kring mänskliga rättigheter visa sig vara starkt omfattade och förenande 
– om än olika uttryckta – inom olika stater, värderingssystem och religioner. 
                                                        
86 En pågående undersökning Kan landet lagom vara bäst? av Kurt Lundgren på uppdrag av Forsknings-
rådet FAS belyser både de faktiska förhållandena inom bland annat arbetsmarknad och utbildning, och 
hur dessa kan uppfattas i internationell jämförelse. 
87 På senare tid har tydliga ansträngningar gjorts för att komma bort från det i grunden defensiva 
begreppet just war till ett mer inspirerande och förpliktande uppdrag för kyrkorna: att aktivt arbeta för 
fred och förebyggande av krig och väpnade konflikter. För det senare har termen just peace börjat 
användas (markerat bland annat i en världskonferens i Kingston, Jamaica i maj 2011). 
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Etik och CSR inom vapenindustrin. I ett öppet diskussionsklimat som det svenska är 
det uppenbart att anställda, företagsledningar och fackföreningar inom företag som 
sysslar med militärteknisk utveckling och vapentillverkning måste vara uppmärksamma 
på de särskilda etiska aspekter som detta för med sig. En del har blivit känt genom den 
allmänna debatten, till exempel vilka regler som gäller beträffande mutor och 
provisioner. Det vore dock en intressant forskningsuppgift att komma ännu närmare de 
etiska frågorna inom dessa företag. Vilken speciell etisk utbildning får olika personal-
grupper? Vilken beredskap finns det för att anställda, utan att riskera repressalier, ska 
kunna väcka etiska frågor som har samband med arbetet; det kan gälla allt från enkla 
interna rutiner till whistle-blowing? Många större och medelstora företag har i dag 
skaffat sig någon policy för samhällsansvar: Corporate Social Responsibility (CSR). Det 
vore intressant att veta om företag inom vapenindustrin har någon särskild profil eller 
särskilda överväganden inom sina respektive CSR-policies. 
 
Etik och nära relationer. I intervjuer med ett stort antal svenska kärnkraftstekniker, 
utförda före och efter den dramatiska händelsen i Harrisburg, fann forskaren och 
journalisten Per Ragnarsson (1979) att många av dessa råkade i allvarliga konflikter och 
mötte misstro från sina familjer. Att vara ansvarig tekniker och samtidigt leva ihop med 
känslomässigt starkt engagerade kärnkraftsmotståndare (”pappa, sysslar du med 
sådant?”) visar sig inte överraskande svårt och i vissa fall omöjligt. Det är sannolikt att 
motsvarande dilemman finns för personer engagerade i vapenindustri och vapenexport. 
Om undersökningar, liknande Ragnarssons, skulle kunna utföras på dessa kategorier 
(självklart med respekt för personlig integritet och med iakttagande av sunda 
forskningsetiska principer) skulle detta kunna tydliggöra drivkrafter och etiska 
dilemman på ett intressant sätt. 
 
Delkulturer och kulturkrockar. Det dilemma som antyddes i förra stycket kan ha en 
motsvarighet på ett mer aggregerat (sammanfattat) plan. Det man i akademiska 
sammanhang kallar kulturstudier88 har sin upprinnelse i studiet av ”främmande” 
kulturer, typ urinvånare på Nya Guinea eller ghettoinvånare i New York. Men under 
senare delen av 1900-talet har motsvarande metoder och begrepp med framgång 
använts även för studiet av delkulturer i det egna samhället, till exempel Sverige. Det är 
möjligt att studera kulturen på en kontorsarbetsplats, bland IT-konsulter eller bland 
arbetslösa invandrarungdomar. Redan ett ytligt betraktande av vapenexport antyder att 
här möts på ett intressant sätt olika delkulturer: en militär, en teknisk (high-tech), en 
kommersiell (marknadsföring), en juridisk (kontroll och efterlevnad av regelverket) och 
en politisk (som kommer in genom ISP och givetvis de återkommande försvars-
besluten).  Det framstår som både möjligt och intressant att karaktärisera de olika 
delkulturer som möts inom detta område (några av dem är redan vetenskapligt 
studerade) och undersöka hur deras möten ser ut och hur de hanteras. På ett mer 
övergripande plan kan man med forskningens hjälp söka urskilja dominerande drag i t 
ex den svenska kulturen (jfr ovan avsnitt 9.6). En strävan som har fått en bekräftelse i 
FN och har särskilt fäste inom kyrkor och andra religiösa organisationer (både i Sverige 

                                                        
88 Ursprungligen hade dessa sin hemvist inom de akademiska ämnena antropologi och etnologi, men 
numer kan man återfinna kulturstudier i vid mening i flera akademiska ämnen (statsvetenskap, företags-
ekonomi, sociologi, teologi…) 
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och internationellt) är att verka för en Culture of Peace89, i kontrast till mera 
chauvinistiska och i några länder militaristiska kulturmönster. Det finns anledning att 
nämna detta här, eftersom ”samtalsavståndet” mellan dem som vill verka för att en 
sådan kultursyn får genomslag och dem som står mitt i hanteringen av vapenexport och 
försvarspolitik i vårt land inte är så stort som man kunde förmoda.90 
 
Språk och terminologi. I kapitel 1 noterade jag, mest i förbigående, att språkbruket 
inom det försvarspolitiska och militära området är ganska speciellt. Jag citerade där 
lektorn vid FHS Robert Egnell som i sin artikel 2011 också påminner om att: 
 

Sverige och andra länder skickar inte sina soldater i krig, utan de ”samordnar civila 
och militära resurser för att vinna lokalbefolkningens stöd, skydda civila och bidra 
till demokrati, jämställdhet och ekonomisk utveckling”. Exakt hur militära förband 
som är organiserade, utrustade och tränade för professionell våldsutövning ska 
bidra till dessa mål är inte alltid självklart. 

  
Det utvecklas ett överslätande och inomprofessionellt språkbruk inom områdena 
säkerhet, vapen och försvar. Varför det blir så är värt att diskutera. Det viktigaste 
motivet är säkert inte söka dölja vad det handlar om (populärkulturen saboterar i så fall 
sådana strävanden). Möjligen är ett av motiven att man helt enkelt måste orka med 
jobbet: att ständigt tvingas tänka på ”massivt våld, död och elände” skapar inte en god 
arbetssituation. Vad än skälet kan vara framstår ett studium av det interna och speciella 
språket (och det kan mycket väl finnas flera varianter eller ”dialekter”) som intressant 
och angeläget ur allmän synpunkt.  
 
En studie inom ett annat ”makt”-område, nämligen ekonomi och ekonomiska experter, 
som söker klarlägga språkets egenheter och roll är Agneta Hugemarks Den fängslande 
marknaden (Hugemark 1994). Man kan säkerligen hitta flera studier med samma avsikt: 
att avtäcka ett särskilt språkbruk som i många fall både skönsminkar verkligheten och 
håller allmänhet och andra yrkesgrupper utanför. Särspråk kan, utan att det nödvändigt-
vis är avsikten, skapa en sluten värld. 
 
En sång om det rättfärdiga kriget 
Ur Vapensmeden (Albert Lortzing) 

 
Wenn wieder es würde, wie es einstens wohl war 
Wo das Schwert nur für Recht sich erhob 
Wo geschlagen im Kampfe die sündige Schar  
wie Spreu vor dem Winde zerstob 
Wenn Redlichkeit käme als Waffenschmied  
und schlüg auf dem Amboss, von Glut um sprüht,  
ein Schwert, nur dem Guten geweiht :// 
Das wär eine köstliche Zeit :// 

                                                        
89 Den tydligaste markeringen gjordes av FN:s generalförsamling år 2000, med ”formeln” International 
Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World, 2001-2010. Se vidare 
hemsidan http://www.un.org/en/ga/62/plenary/peaceculture/bkg.shtml 
90 Bland annat kan noteras att UD-NIS regelmässigt bjuder in företrädare för fredsrörelser och andra 
folkrörelser till samråd inför internationella förhandlingar om massförstörelsevapen, rustnings-
begränsningar och översyner av existerande avtal. 
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Akronymer och förkortningar 

 
AMSA Aktionsgruppen Mot Svensk Atombomb 
ATT Arms Trade Treaty 
BESK Binär elektronisk sekvens-kalkylator 
CBRN kemiska (c), bakteriologiska (b), radiologiska (r) och nukleära (n) ämnen/vapen 
COTS att köpa från den allmänt kommersiella ”hyllan” (Commercial Off The Shelf) 
CSO Civil Society Organization (civilsamhällesorganisationer) 
CSR Corporate Social Responsibility 
DN Dagens Nyheter 
EU Europeiska unionen 
EKR Exportkontrollrådet (parlamentariskt råd knutet till ISP) 
FA/LoI Sexnationssamarbetet inom EU avsett att underlätta för vapenindustrier 
FAS Federation of American Scientists 
FFV Försvarets fabriksverk (Förenade fabriksverken från 1970), statligt fram till 1991 
FHS Försvarshögskolan 
FKA Försvarets kemiska anstalt 
FMI Försvarsmaktsidé (rapporter från Högkvarteret inom Försvarsmakten) 
FN Förenta nationerna 
FOA Försvarets forskningsanstalt (infogades år 2000 i FOI) 
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 
FoD Forskning och demonstration 
FoI Forskning och innovation 
FoU Forskning och utveckling 
FXM Försvarsexportmyndigheten 
FöD Försvarsdepartementet 
IAEA Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency) 
IKFF Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (WILPF) 
IKT Informations- och kommunikationsteknik; IKT har i stort sett ersatt akronymen IT 
ISAF International Security Assistance Force (Afghanistan) 
ISP Inspektionen för strategiska produkter (tidigare Krigsmaterielinspektionen) 
IT Informationsteknik, se även IKT 
ITAR International Traffic in Arms Regulations (USA) 
IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 
JAS Jakt/attack/spaning, stridsflygplan även benämnt JAS 39 Gripen 
KBM Krisberedskapsmyndigheten; uppgick 2008 i MSB 
KrF Kristna fredsrörelsen 
KRUT Krigsmaterielutredningen (tillsatt 2003, huvudbetänkande 2005) 
KTH Kungliga Tekniska Högskolan 
KVA Kungliga Vetenskapsakademin 
MFI Militärfysiska institutet 
MOTS att köpa från den militära ”hyllan” (Military Off The Shelf) 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
NBD Network Based Defence 
NBG Nordic Battle Group 
NGO Non-governmental association; numera ofta ersatt av CSO 
NRA National Rifle Association (USA) 
NPT Non-proliferation treaty; icke-spridningsavtalet för kärnvapen 

http://www.isaf.nato.int/
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OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (på franska: OCDE) 
OTS att köpa från ”hyllan” (Off The Shelf) 
RiR Riksrevisionen 
RMA Revolution in Military Affairs 
SEK Svenska kronor 
Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
SIPRI Stockholm international peace research institute 
SOFF Föreningen Säkerhets- och försvarsföretagen 
SOM Samhälle, Opinion, Medier. SOM-institutet är knutet till Göteborgs Universitet 
SOU Statens offentliga utredningar 
SSM Strålskyddsmyndigheten 
SPF Styrelsen för psykologiskt försvar; uppgick 2009 i MSB 
SSU Socialdemokratiska ungdomsförbundet 
UD Utrikesdepartementet 
UD-NIS UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning 
UI Utrikespolitiska institutet 
UN United Nations (Förenta nationerna, FN) 
UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research (Geneve) 
UK Storbritannien (United Kingdom) 
UNESCO Förenta nationernas organ för utbildning och kultur 
USA Amerikas förenta stater 
Vinnova Verket för innovationssystem 
WMDC The Weapons of Mass Destruction Commission (ordförande Hans Blix, Sverige) 
VR Vetenskapsrådet 
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