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Abstract 

 Svensk vapenexport ska enligt lag ske i linje med svensk utrikespolitik, där 
mänskliga rättigheter ska ingå i det svenska utrikespolitiska arbetet för att sprida 
demokratiska värderingar globalt. Det uppstår dock en problematik och en viss 
oklarhet om hur väl utrikespolitiken efterföljs då Sverige handlar med 
Saudiarabien som anses vara en diktatur. Genom att granska information från 
bland annat regering och riksdag framgår en tvetydighet hos svenska politikers 
argumentation. Vår hypotes är att det är på grund av ekonomiska faktorer som 
regelverk och reell politik inte stämmer överens.  Vi har valt att använda oss av 
radikalistisk teori eftersom den förklarar samhällets drivkrafter som ekonomiska.  
Slutsatsen är att det tyder på att det är ekonomiska incitament som ligger bakom 
att Sverige inte följer regelverk vid vapenexport till Saudiarabien.  
 
Nyckelord: Saudiarabien, vapenexport, Sverige, mänskliga rättigheter, 
ekonomiska faktorer, handel, radikalism, svensk försvarsindustri 

          
        Antal ord: 9988 
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1 Inledning 

 

1.1 Inledning och bakgrund 

78 % av den svenska befolkningen anser att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer, 
enligt en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av Sveriges Television i mars 2012 (Sveriges 
Television 2012). Likväl är Sverige världens största vapenexportör räknat per capita och på 
åttonde plats räknat i faktiska tal. Bland de länder som Sverige handlar med ingår icke 
demokratiska stater som Saudiarabien, Tchad och Brunei (Riksdag och departement 2012). 

 Med anledning av den så kallade Saudiaffären som avslöjades den 6 mars 2012, har vi ett 
intresse av att undersöka hur det kommer sig att Sverige skulle bidra med expertis till 
Saudiarabien vid uppbyggandet av en vapenfabrik. Vi blev förvånade att Sverige skulle 
exportera vapen till Saudiarabien, en diktatur som kränker mänskliga rättigheter (Eriksson 1 
2012, s.23). Speciellt eftersom 78 % av svenska folket anser att det inte bör vara tillåtet att 
exportera vapen till diktaturer. Vi var därför nyfikna på att undersöka hur svensk vapenexport 
fungerar enligt lagen och vidare undersöka hur exporten är förenlig med Sveriges arbete för 
mänskliga rättigheter i världen. Med anledning av opinionsundersökningen och det resultat 
som framkom, ville vi undersöka retoriken som folkvalda politiker uttrycker om svensk 
vapenexport till Saudiarabien. 

Den så kallade Saudiaffären innefattade att Totalförsvarets Forskningsinstitut (här efter 
FOI) bildade bulvanföretaget SSTI. SSTI skulle bistå Saudiarabien vid uppbyggandet av en 
avancerad vapenfabrik. Att FOI, som inte har tillåtelse att bilda bolag, skapade ett 
bulvanföretag är kontroversiellt i sig men det är själva syftet som var det uppseendeväckande 
och som skapade stor uppmärksamhet i media (Sveriges Radio 1 2012). Affären genomfördes 
dock aldrig efter att den avslöjades av media. 

Grunden till den svenska vapenexporten till Saudiarabien och Saudiaffären är ett 
samförståndsavtal, ett Memory of Understanding (här efter MoU), som ingicks 2005 mellan 
Saudiarabien och Sverige och är i bruk än idag. Syftet med avtalet är bland annat att öka 
utbytet av militärmateriel och samarbeten kring militära system, teknologi och forskning. (SÖ 
2005:59, s. 1-2) MoU:et gäller i 5 år och förnyas automatiskt till ytterligare 5 år så länge 
ingen av parterna motsätter sig det. Nuvarande samförståndsavtal gäller därmed till 2015 och 
då får sittande regering ta ställning till om avtalet ska förnyas. (SÖ 2005:59, s. 5) 

När vi började fördjupa oss i ämnet tog vi bland annat del av ett seminarium som hölls av 
Arbetarnas bildningsförbund (här efter ABF), på seminariet tog man upp frågetecken kring 
svensk vapenexport. Ansvariga myndigheter och andra aktörer deltog för att förklara svensk 
vapenexport, där framgick det att Sverige måste exportera vapen för att kunna upprätthålla 
försvaret. Syftet med seminariet var att ge svar på hur beslut till vapenexport tas och hur 
export genomförs. (ABF 2013) Trots detta var det klart för oss att det finns problem och 
brister inom vapenexporten. Hur kan det komma sig att Sverige går emot lagar och riktlinjer i 
den politik som förs gentemot Saudiarabien, när det tydligt står att svensk vapenexport inte 
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ska gå emot svensk utrikespolitik, en utrikespolitik som tydligt värnar om mänskliga 
rättigheter i världen.  

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur väl svensk vapenexport stämmer överens med 
lagen och riktlinjer i svensk utrikespolitik. Svensk vapenexport ska gå i linje med svensk 
utrikespolitik och de officiella riktlinjerna säger att Sverige ska främja mänskliga rättigheter 
globalt. Det uppstår dock en problematik och en viss oklarhet om svensk vapenexport följer 
detta då Sverige handlar med en diktatur som Saudiarabien. Vi har därför undersökt vilka 
förklaringsfaktorer som kan ligga bakom skillnaderna mellan regelverk och reell politik.  
Då vapenexporten är en del av svensk försvarsindustri är det av vikt att ge en övergripande 
bild av försvarsindustrin, då detta kan ge en förklaring till varför svensk vapenexport ser ut 
som den gör idag. För att förstå vapenexporten behöver man förstå hur svensk vapenindustri 
fungerar. 
 
  
Vår frågeställning; 
 
Stämmer det regelverk som finns överens med den politik som förs angående 
svensk vapenexport till Saudiarabien? Om inte, vilka förklaringsfaktorer kan vara 
möjliga? 

 
Vår hypotes är att regelverk och reell politik inte stämmer överens och att det kan bero på 
ekonomiska faktorer. Vi har valt att använda oss av ett radikalistiskt perspektiv eftersom 
radikalismen förklarar samhällets drivkrafter som ekonomiska. Vi kommer att undersöka 
argumenten som presenteras för varför vapenexporten sker och om argumenten är förenliga 
med regelverket.  

Anledningen till att vi valt radikalismen är för att den fokuserar på andra orsaker som 
förklaringsmodeller än vad andra teoretiska perspektiv som exempelvis realism och 
liberalism. Vi anser att de faktorer som radikalismen anger som orsaker kan ge en intressant 
kontrast mot de argument som anges för vapenexport. 

Vi kommer även att presenterna teorin om rentier states. Detta för att vi kommer att 
använda teorin för att analysera de argument politikerna uttrycker om handel och hur handel 
bidrar till att stater bli mer demokratiska. 
 
 
  

1.3 Definition av begrepp 

Vi kommer att använda oss av begreppen regelverk och reell politik. Enligt vår definition 
betyder regelverk lagtext och officiella riktlinjer för svensk vapenexport samt handel- och 
utrikespolitik med utgångspunkt mänskliga rättigheter. Med reell politik menar vi 
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vapenexporten som faktiskt sker till Saudiarabien. Begreppet reell politik innefattar även vilka 
projekt som sker i Saudiarabien ifrån svensk sida samt den retorik som politikerna för 
angående vapenexporten. Det vi menar med retorik är argumenten för vapenexport som 
uttrycks av utrikes- och handelsministern.  

Rentier states är ett begrepp som vi kommer att nämna. Med detta begrepp menas stater i 
Mellanöstern som har tillgång till olja och får sin inkomst genom att exportera varan samt har 
möjligheten att finansiera staten genom erhållna oljeräntor (Luciani 2009, s. 91).  
Icke-fri är ett begrepp som Freedom House använder sig av för att definiera in världens 
länder, om en stat är icke-fri betyder det att staten förhindrar sina medborgare de mest 
grundläggande civila och politiska rättigheterna. (Piano, s.3) 

Flödessäkerhet betyder att man säkrar flöden in och ut ur Sverige, dessa flöden kan till 
exempel vara pengar, tjänster och kunskap. Skulle flödena bli störda eller upphöra skulle det 
kunna generera problem. I kontexten om militärmateriel skulle det leda till diplomatiska 
komplikationer mellan Sverige och mottagarlandet. (Utrikespolitiska institutet 2012 s.19) 

 
 

1.4 Disposition 

Inledningsvis redogör vi för vald teori. Efter det presenterar vi lagarna som reglerar den 
svenska vapenexporten, därefter redogör vi hur Inspektionen för Strategiska Produkter (här 
efter ISP) utfärdar tillstånd om den svenska vapenexporten. Vidare går vi igenom riktlinjer för 
vapenexport och mänskliga rättigheter från regeringen. Med mänskliga rättigheter i åtanke gör 
vi en profilering på Saudiarabien för att sätta landet i kontext till vår frågeställning. Sedan 
följer en redogörelse för svensk försvarsindustri i allmänhet och därefter mer specifikt svensk 
vapenexport till Saudiarabien samt övrig handel till landet. Efter detta återger vi vad 
politikerna uttrycker sig om ämnet i interpellationer, debattartiklar och intervjuer. I uppsatsen 
avslutar vi empiriavsnittet med vad som är på gång inom svensk vapenexportlagstiftning. 
Uppsatsens empiri analyseras med anknytning till teorin och därefter följer en slutsats. 
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2  Material och metod 

2.1 Metod 

I vår uppsats har vi gjort en granskande fallstudie av svensk vapenexport med Saudiarabien. 
Vi har valt att endast undersöka den svenska relationen till Saudiarabien eftersom landet är en 
av de få diktaturer som Sverige exporterar vapen till. En fallstudie är passande eftersom vi 
endast vill undersöka den specifika relationen länderna emellan och därmed få en omfattande 
helhetsbild av vapenexporten till Saudiarabien. (Esaiasson et al. 2012, s.108) 
Vi har gjort en teoriprövande beskrivande undersökning (Esaiasson et al. 2012, s 40). 
Hypotesen prövades genom att undersöka hur politiker uttrycker den politik som förs 
gällandes vapenexport till Saudiarabien samt hur svensk lag och riktlinjer överensstämmer 
med politiken.  

Vi började med att ta fram det mest relevanta i de två lagarna som reglerar den svenska 
vapenexporten. Vidare redogör vi för ISP:s arbete då vi anser att myndigheten är en 
förlängning av lagen. Detta gör vi eftersom ISP är den ansvariga myndigheten som utfärdar 
tillstånd om utförsel utifrån lagen (ISP 1). Vi har sammanställt vad handels- och 
utrikesdepartementen uttrycker om svensk vapenexport, presenterat argumentationer om 
vapenexport och vad berörda ministrar uttrycker. De politiker som vi har valt att inkludera är 
handels- och utrikesministern, eftersom det är utrikesdepartementet som är ansvarig för 
utrikespolitiken och därför de två politikerna som är ytterst ansvariga vad det gäller beslut i 
sådana frågor. Sten Tolgfors (försvarsminister fram till 2012) är en annan politiker som vi 
kommer att ha med eftersom det var han som var ansvarig för beslut om försvaret och 
försvarsmateriel, därmed bidrar han med information om relationen med Saudiarabien.  

 Därefter har vi undersökt hur den reella politiken ser ut, hur Sveriges export och handel 
med Saudiarabien är och undersökt varför regelverk och reell politik skiljer sig åt. 

I analysen har vi undersökt resultatet och om vår hypotes ligger i linje med radikalismen. 
Med anledning av de argument vi har fått ta del av från Sveriges utrikes- och handelsminister 
samt riktlinjer ser vi en argumentation som hävdar att handel öppnar upp odemokratiska 
länder och kan genom utbyte bidra till ett förbättrande av mänskliga rättigheter. Dessutom 
bidrar det till en global säkerhet då den globala ekonomin ökar. Vi har därför valt att titta 
närmare på vad radikalismen säger om hur det internationella systemet och stater är 
förankrade till ekonomi och säkerhet, och vad som kan tänkas ligga bakom ekonomiska 
incitament för svensk vapenexport till Saudiarabien. Vi kompletterar radikalismen med teorin 
om rentier states som hävdar att oljeproducerande stater som Saudiarabien inte blir öppnare 
av handel. Denna teori hävdar det motsatta av den argumentation som svenska politiker 
använder sig av, det vill säga att handel gör Saudiarabien öppnare. 
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2.2 Material 

Det källmaterial som vi har använt oss av är lag om krigsmateriel (SFS 1992:1300) och lag 
om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd (här efter 
lag om kontroll av PDA)(SFS 2000:1064). I lagen om krigsmateriel har det gjorts en 
lagändring år 2011 och det är därför den versionen som vi använder oss av vilket är inlagt i 
lagen från 1992.  

För regeringens arbete för mänskliga rättigheter har vi använt oss av regeringens hemsida. 
Vi har även valt att ta fram interpellationer där regeringens åsikter i dessa frågor framgår, 
debattartiklar som är skrivna av utrikes- och handelsministern och intervjuer som är gjorda 
med de olika ministrarna samt ett tal där Carl Bildt bland annat definierar begreppet 
flödessäkerhet. Information om Saudiarabien har vi hämtat från regeringens hemsida och från 
Amnesty, Human Rights Watch samt Freedom House, för att undersöka hur olika aktörer 
uppfattar Saudiarabien. Genom sökningar i databaser som tillhandahålls av Stockholm 
International Peace Research Institute (här efter SIPRI) har vi använts oss av data om svensk 
vapenexport och saudisk vapenimport. Vi har valt att framställa data från och med 1992, 
eftersom det var då som den nuvarande lagen kom, fram tills idag. 
Angående rapporter och utlåtanden från ansvariga myndigheter har vi använt oss av ISP, FOI 
och regeringsdepartementet. När det gäller relevanta metoder för genomförande av 
undersökning har vi använts oss av boken Metodpraktikan. I teoriavsnittet har vi använts oss 
av böckerna Essential Readings in International Relations för att förklara radikalismen, 
International Relations of the Middle East för teorin om rentier states. För kapitel om 
försvarsindustrin har vi använt oss  av artiklar från tidskriften Fokus. Vi anser att Fokus är en 
bra källa eftersom det är en politiskt oberoende samhällsvetenskaplig tidskrift. 

 
 

2.3 Avgränsningar 

Vi har gjort vissa avgränsningar i vårt arbete genom att inte använda oss av Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningens rapporter om vapenexport som källa. Det är en förening som 
presenterar information om svensk vapenexport, men deras agenda är att helt nedmontera 
svensk vapenexport (Svenska Freds).Vi anser därför att informationen är för subjektiv för att 
vi ska ha användning av det och vi tycker inte att föreningen uppnår kravet för tendens vid en 
källkritisk granskning (Esaiasson et al 2012: 285-286).   

I de interpellationer som vi behandlat har vi med en interpellation med handelsminister 
Ewa Björling och ytterligare en med utrikesminister Carl Bildt. Från början hade vi ett flertal 
interpellationer men vid närmare granskning upptäckte vi att olika interpellationer redogjorde 
för samma argument. Vi valde därför ut en från varje minister där de tydligaste åsikterna 
kring vapenexport framgår. 

Vi har valt att inte inkludera andra teoretiska perspektiv som realism och liberalism för att 
jämföra eftersom vi ville gå in på djupet inom en teori och vi tycker att det inte hade blivit 
lika utförligt om vi använt oss av flera teorier. 
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3 Teori 

3.1 Radikalism 

Enligt radikalismen är samhället uppbyggt av klasskillnader och kapitalism. Radikalism är en 
gren av marxismen. Det är på grund av kapitalismen som det finns klasskillnader i samhället, 
där människor styrs av privata intressen som innefattar ekonomi och fri marknad. 
Radikalistisk teori anser att ekonomi kan användas som den enda förklaringsmodell för alla 
fenomen, det vill säga att drivkraften bakom alla beslut styrs av ekonomi. Till skillnad från 
andra teorier inom internationella relationer som anser att ekonomi är en av de möjliga 
förklaringsfaktorerna. De ekonomiska faktorerna påverkar allt från makt och arbete såväl som 
sociala relationer. (Mingst & Arreguín-Toft 2011, s.81) Därmed är en stats målsättning att öka 
de ekonomiska vinsterna (Mingst & Arreguín-Toft, 2011, s.122). 

Radikalister har ingen tilltro till en fri marknad utan de anser att systemet skapar ett 
förtryck mot de fattiga vilket bidrar till en ytterligare ekonomisk ojämlikhet. Det vill säga 
kapitalismen gör att de rika fortsätter sin dominans medan de fattiga fortsätter att vara 
förtryckta. Enligt radikalismen är det klasser, multinationella företag och transnationella eliter 
som har stor påverkan i det internationella systemet. (Mingst & Arreguín-Toft 2011, s.82)  

Radikalismen resonerar att det är på grund av att alla är beroende av resurser och 
råmaterial som kapitalismen kommer att bestå (Mingst & Arreguín-Toft 2011, s. 237). De 
stater som har möjlighet att säkra eller öka sin tillgång till dessa resurser kommer sträva efter 
att göra det och kan till och med hamna i konflikter på grund av detta behov (Mingst & 
Arreguín-Toft, 2011, s.104). 

Enligt Karl Marx så är det fel att kategorisera in världen i olika sektioner så som ekonomi, 
historia och internationella relationer. Inom teorin anser man att världen bör ses som en helhet 
och att beslut i det ena har inverkan på det andra eftersom allt hänger ihop. Ser man världen 
som en helhet blir det lättare att få en förståelse av världspolitiken. Marxismen hävdar att till 
exempel att den ekonomiska utvecklingen är anledningen till att samhällen utvecklas, då 
ekonomi möjliggör att man kan utveckla teknik som gör att samhällen går framåt och ständigt 
förändras. (Hobden & Wyn-Jones 2011, s.133) Politiska och legala institutioner och 
utföranden i samhället följer den makt och kontroll som ekonomi innehar, vilket gör att dessa 
institutioner påverkas starkt av hur ekonomin utvecklas. Sker förändringar i ekonomin, sker 
även förändringar inom politiken. (Hobden & Wyn-Jones 2011, s.134)  
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3.2 Rentier states 

I boken International Relations of the Middle East i kapitlet Oil and Political Economy in the 
International Relations of the Middle East skriven av Giacomo Luciani, presenteras en teori 
om så kallade rentier states. Rentier states är ekonomiskt oberoende tack vare oljan. Detta gör 
att de klarar sig genom att ta ut en marginell skatt eller ingen alls från sin befolkning, vilket 
gör att invånarna inte kan kräva samma ansvar av staten som de vanligtvis kan i samhällen 
som är beskattade. Rentier states behöver därför inte nödvändigtvis demokratiska institutioner 
för att erhålla legitimitet gentemot sin befolkning. (Luciani 2009, s. 93) Även om 
befolkningen protesterar och försöker kräva mer demokrati påverkar detta inte staternas 
beteende nämnvärt (Luciani 2009, s 94). Teorin om så kallade rentier states menar dock att 
dessa stater har råd att förtrycka sin befolkning eftersom staterna inte är beroende av 
invånarna genom exempelvis skatteintäkter. 
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4 Empiri 

4.1 Lag om krigsmateriel 

Svensk vapenexport grundar sig på lagen om krigsmateriel (SFS 1). I lagen står det att det är 
förbjudet att exportera vapen, men den är utformad så att ISP, som är den ansvariga 
myndigheten för vapenexport kan utfärda tillstånd om utförsel av vapen. Tillstånd tillåts om 
det är så att exporten gynnar det svenska försvaret eller att det finns stora fördelar inom 
säkerhetspolitiken. (ISP 1) Efter granskning av lagen är det enligt vår åsikt samt i enlighet 
med uppsatsens syfte mest adekvat att rikta fokus till 1 § i lagen om krigsmateriel.  
  

1 § ”Denna lag gäller dels materiel som är utformad för militärt bruk och 
som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd 
avseende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör tekniskt 
bistånd. Tillstånd enligt denna lag får endast lämnas om det finns säkerhets- eller 
försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Lag 
2011:849.” (SFS 1) 

 
Resten av lagen behandlar mer konkret hur tillstånd utfärdas och inte hur lagen i sig ska se 

till att export av krigsmateriel förhåller sig till svensk utrikespolitik. Därför finns det ingen 
anledning att redogöra resten av lagen då vår uppsats inte behandlar till exempel certifiering. 
(SFS 1) 

 

4.2 Lag om kontroll av produkter med dubbla 
användningsområden och av tekniskt bistånd 

Lagen om kontroll av PDA:s tillämpningsområde gäller kontroll av produkter med dubbelt 
användningsområde (SFS 2). Exempel på produkter med dubbelt användningsområde är 
kemikalier, sensorer och telekommunikation (Tullverket). Det är ISP som ger tillstånd om en 
produkt ska få exporteras ur landet. (SFS 2) 
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4.3 Inspektionen för Strategiska Produkter  

ISP är en statlig myndighet som ingår i utrikesdepartementets ansvarsområden (ISP 2 2013 
s.8). I myndighetens uppgifter ingår att övervaka, kontrollera och godkänna all av den 
svenska tillverkningen av strategiska produkter samt den svenska vapenexporten. ISP har till 
uppgift att kontrollera den produktion som sker och att undersöka om det ska ske eventuella 
exporter (ISP 2 2013, s.6) 

ISP arbetar utifrån svenska lagar inom området, EU-förordningar samt andra 
överenskommelser inom det internationella systemet som till exempel FN (ISP 2 2013, s. 6). 
ISP utför sitt arbete i överläggning med tre andra råd. Dessa är teknisk-vetenskapliga rådet, 
samverkansrådet och exportkontrollrådet. Exportkontrollrådet består av ledamöter från alla 
riksdagspartier vilket betyder att alla partierna har insyn i hur Sveriges vapenexport går till. 
(ISP 2 2013, s. 8) ISP gör noggranna undersökningar och hårda kontroller vid sin bedömning 
om eventuella utförseltillstånd. Härefter följer en förenklad redogörelse om hur processen går 
till. ISP undersöker vad det är för produkt, om det är en tillåten produkt utfärdar myndigheten 
först ett förhandsgodkännande till export, ofta i samråd med exportkontrollrådet. Sedan 
kontrollerar man vilket land som materialet ska exporteras till och gör ett tillsynsbesök hos 
företaget som tillverkar produkten för att undersöka medvetenheten om de regelverk och 
riktlinjer som finns angående vapenexport. Om allt godkänns och det inte strider mot någon 
lag, riktlinjer, svensk utrikespolitik eller att det finns ett vapenembargo mot mottagarlandet 
blir oftast tillverkning och export godkänd (ISP 2 2013, s. 24- 27). 
 

 
(ISP 2 2013 s.25) 

Ovanstående av ISP:s sätt att arbeta gäller försvarsmateriel, men det finns även produkter 
som anses ligga under dubbla användningsområden. Om detta skriver ISP i sin 
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verksamhetsrapport från 2012 att det är svårt att lämna någon fullständig rapportering kring 
exporten för dessa eftersom exporten bygger på fri handel utan kontroll förutom där det är 
befogat. Däremot krävs det tillstånd om export ska ske till ett land utanför EU. (ISP 2 2013 
s.23) 

I sin verksamhetsrapport för år 2011 som presenterades år 2012 skriver ISP om export av 
Erieye som är ett övervakningssystem. Exporten av Erieye till Saudiarabien motiveras genom 
att det hör till den globala handelns och därmed den internationella säkerhetens intressen att 
hjälpa länder kring den arabiska halvön med att bekämpa pirater och organiserade 
brottslighet. (ISP 3 2012, s.13) Exporten till Saudiarabien godkändes 2002 av ISP och har sen 
dess använts till att exportera ovannämnda Erieye samt pansarvärnssystem (ISP 3 2012, s.19).  
 
 
I sin verksamhetsrapport för år 2012 som presenterades 2013 redovisas export av produkter 
av dubbla användningsområden till Saudiarabien i form av telekommunikation (ISP 2 2013 
s.23). 

 

4.4 Riktlinjer svensk vapenexport  

Svensk vapenexport regleras i lagen om krigsmateriel (SFS 1) samt i årliga rapporter som 
presenteras till riksdagen. I lagen står det att Sverige endast får exportera vapen om det finns 
legitima skäl för det och att det inte strider mot den svenska utrikespolitiken, vilket betyder att 
mottagarländerna måste vara acceptabla. Landet ska respektera mänskliga rättigheter och de 
får inte befinna sig i en väpnad konflikt. Det finns tre tvingande krav som ställs vilket 
förbjuder export; om det finns förbud som är beslutade av FN, om man skrivit under en 
internationell överenskommelse eller om det finns ett exportstopp enligt folkrätten. Det är 
även så att Sveriges nationella riktlinjer angående vapenexport ska vara i enlighet med EU:s 
gemensamma ståndpunkt om vapenexport. EU:s riktlinjer säger att de vapenembargon som 
finns måste följas Det finns dock inga hinder för medlemsländerna att tillämpa striktare 
direktiv. (Regeringen 1) 

EU:s gemensamma riktlinjer innehåller kriterier som ska tas i beaktning vid bedömning om 
huruvida vapenexport ska tillåtas. Några av de kriterier som ställs är; att det inte bör finnas 
oroligheter omkring landet som vapen kan tänkas användas i, landet bör respektera folkrätten 
och ha en rätt inställning till terrorism. (Regeringen 1) 
 

4.5 Sverige och mänskliga rättigheter  

På regeringens hemsida för mänskliga rättigheter framgår det att den svenska utrikespolitiken 
ska främja mänskliga rättigheter och att de arbetar aktivt för ett ökande och försvarande av 
mänskliga rättigheter globalt. Regeringens ambition med sitt arbete är att försöka påverka och 
förbättra möjligheterna till att sprida och förstärka mänskliga rättigheter i världen. Sverige 
baserar sina värderingar utifrån FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och samarbetar 
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internationellt för att bidra till en ökad medvetenhet om problematiken kring mänskliga 
rättigheter. (Mänskliga rättigheter)  

I en mailkorrespondens som vi har haft med Måns Molander, kansliråd för regeringens 
grupp för mänskliga rättigheter, skriver han att Sverige ligger i framkanten när det gäller 
bilaterala bistånd för arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati samt inom multilaterala 
bistånd där Sverige medverkar i FN–rådet för att kontrollera och undersöka hur väl mänskliga 
rättigheter följs globalt. Han påpekar även att svenskt arbete för mänskliga rättigheter sker 
med andra medlemsländer inom EU. Dessa samarbeten utförs i enlighet med gemensamma 
förordningar som arbetar för ett stärkande och ett ökat medvetande av mänskliga rättigheter 
globalt. (Molander 1 2013)  

I praktiken ökar regeringen utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i länder 
där det behövs genom bistånd till dem som är i behov av det, och handel med de som inte är 
demokratier (Molander 1 2013). Enligt regeringen öppnar handel upp för ekonomisk 
utveckling och kontakter. Detta gör att berörda stater får en större delaktighet i den globala 
ekonomin och på så sätt får bättre förutsättningar att bli influerade av demokratiska 
värderingar som senare kan befästas inom aktuellt land. Vidare i mailkorrespondensen med 
Måns Molander skriver han att ”En öppen marknadsekonomi är en förutsättning för politisk 
demokrati och pluralism, och främjar därmed mänskliga rättigheter och rättsstatens principer” 
(Molander 2 2013). 

Med andra ord betyder detta att genom handel bidrar Sverige till en ökad medvetenhet om 
mänskliga rättigheter och har via handel med andra länder en möjlighet att påverka sina 
handelspartners genom en öppen marknadsekonomi (Molander 2 2013). Inom svensk 
utrikespolitik hör även svensk handel samt biståndspolitik. Eftersom Saudiarabien är ett rikt 
land är de inte i behov av bidrag och man kan därför inte påverka genom bistånd. 

Svensk handel ska utgå ifrån frihandel och genom det skapas förutsättningar för utveckling 
till framför allt utvecklingsländer. Sverige är även deltagare i WTO som arbetar för ökade 
möjligheter för alla länders utveckling inom handelsområden. (Regeringen 2) 
 

4.6 Profilering Saudiarabien  

FOI publicerade 2012 en rapport som heter Mellanöstern och Nordafrika i ett 10-20-
årsperspektiv som är skriven av Mikael Eriksson där Saudiarabien bland annat redogörs som 
ett envälde (Eriksson 1 2012, s.10). Saudiarabien beskrivs även som en totalitär monarki samt 
som diktatur (Eriksson 1 2012, s.23). 

Saudiarabien har en viktig roll i Mellanöstern när det gäller den globala säkerhetspolitiken 
eftersom landet besitter stora tillgångar till olja. Det politiska styrandet i landet är djupt 
förankrat kring olja och kungafamiljen vilket är det som gör att kungafamiljen har mycket 
makt och har inflytande över beslutsfattandet. Dessutom är andra politiska partier förbjudna 
och det hålls inga parlamentariska val. (Eriksson 1 2012, s.23) 

Kungafamiljen är restriktiv till förändringar som rör mänskliga rättigheter och demokrati, 
och de negligerar krav som kommer från den egna befolkningen och tar till de medel som 
fodras för att främja stabilitet i sitt eget land och i områden omkring dem. (Eriksson 1 2012 s. 
24). I studien Re-orient? – An overview of the arab revolutions and the balance of power in 
the Middle East som FOI publicerat 2012 av Mikael Eriksson redogör han för när 
Saudiarabien tillsammans med resten av GCC-länderna 2011 stödde Bahrain i samband med 
arabiska våren med styrkor för att kunna mota bort demonstranter (Eriksson 2 2012, s.22). 



 

 16 

Dessa styrkor bestod av 150 pansarvagnar (Sveriges Radio 2 2011). Man har även givit 
ekonomiskt stöd för att kunna muta demonstranter att lägga ner sina protester i bland annat 
Oman, Kuwait, Förenade Arabemiraten. Sin strävan efter stabilitet i området gör att 
Saudiarabien är en stor importör av försvarsmateriel. (Eriksson 1 2012, s.25) 

I Human Rights Watch redogörelse om Saudiarabien som gjordes i januari 2012, 
rapporteras om fortsatta övergrepp av mänskliga rättigheter då grundläggande delar av 
demokrati så som yttrandefrihet och mötesfrihet inskränks. De som drabbas värst är kvinnor, 
gästarbetare och shiamuslimer. Saudiarabien använder sig av ett manligt förmyndarskap för 
kvinnor, vilket gör dem till omyndiga. Detta innebär att kvinnor måste ha tillåtelse av sin 
förmyndare för att få lov att till exempel studera eller resa. (Human Rights Watch, s.1) 
Gästarbetare lyder under ett slags fadderskap vilket innebär att de inte har rätt att lämna landet 
utan arbetsgivarens tillåtelse. Arbetsgivaren har även rätt att konfiskera, undanhålla lön samt 
tvinga gästarbetare att arbeta mot sin vilja. (Human Rights Watch, s.2) I Saudiarabien döms 
både barn och vuxna i rättssystemet, där våld är ett frekvent inslag i form av misshandel och 
tortyr. Tusen piskrapp är ett ofta förekommande straff för de tilltalade i rätten. Det är sällan 
som rätten informerar den dömde vilket straff som den har blivit dömd för, eller vilka bevis 
som ligger till grund för det. Det finns ingen strafflag i Saudiarabien vilket gör att åklagare 
samt jury bedömer själva vilket straff som ska utdelas. (Human Rights Watch, s.3) Det 
förekommer även att underrättelsetjänsten fängslar misstänkta utan rättegång eller tillgång till 
advokat. Fångarna misstänks för antingen att ha kopplingar till beväpnade grupper eller för att 
ha en politisk åsikt som kritiserar al-Saud familjen. (Human Rights Watch, s.4) Det är 
förbjudet att bilda föreningar eller sammanslutningar som är politiska eller riktar in sig på 
mänskliga rättigheter (Human Rights Watch, s. 6). 

Vidare så publicerade Amnesty en rapport i april 2013 som är i linje med vad som har 
presenterats tidigare i texten. Det är till och med så att Saudiarabien har blivit striktare, vilket 
exemplifieras i hur staten har infört fler reseförbud samt stänger ner applikationer inom 
sociala medier om de inte till fullo kan övervakas och kontrolleras. Amnesty spår att dessa 
förbrytelser inte kommer att upphöra så länge Saudiarabien fortsätter att överträda de 
internationella bestämmelserna om mänskliga rättigheter. (Amnesty) 

Freedom House är en organisation som övervakar och analyserar frihet över hela världen 
(Piano, s.38). Organisationen har publicerat rapporten Worst of the Worst där 17 av de värst 
förtryckande staterna i världen listas. Saudiarabien benämns enligt denna som icke-fri.  I 
bedömningen på en skala från 1-7 där 1 är det bästa och 7 är det sämsta får Saudiarabien ett 
snitt på 6.5. (Piano, s.1) På denna lista finns förutom Saudiarabien även Kina och landet får 
samma snitt som Saudiarabien (Piano, s.5). Vi nämner Kina eftersom det finns ett 
vapenembargo utfärdat av EU (Sveriges Radio 3 2012). Samtidigt är Kina en av Sveriges 
största handelspartner.(Sveriges Ambassad 1) I kontrast finns det inget vapenembargo mot 
Saudiarabien och Sverige handlar även med dem. 

Det enda kriterium från EU:s gemensamma ståndpunkter om vapenexport är att landet 
starkt tar avstånd från terrorism (United Nations). 
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4.7 Svensk försvarsindustri 

 4.7.1 Introduktion 

 
Sedan mitten av 1930-talet har Sverige förespråkat neutralitet inom det svenska försvaret, 
vilket innebar att Sverige skulle utveckla en egen försvarsindustri och därmed inte förlita sig 
på utländska aktörer vid inköp av krigsmateriel. Detta ledde till att Sverige blev självständigt 
när det gällde försvarsindustriella frågor och inte behövde vara beroende av andra. Med 
produktionen kom även utvecklandet av högteknologi vilket kunde förse landet med fler 
arbetstillfällen. Allt eftersom Europa gick från att vara i krig till att sluta fred och därefter 
inleda och senare avveckla kalla kriget påbörjades en omstrukturering av den svenska 
försvarsindustrin. De vapen som hade behövts tidigare, fick dela med sig av dess betydelse till 
nya elektroniska vapensystem som blev alltid viktigare under 90-talet. Eftersom Sverige inte 
längre hade samma behov att skydda sitt territorium, minskade den nationella efterfrågan. 
Samma sak skedde även i resten av Europa. Delar av omstruktureringen innefattade en 
privatisering och internationalisering av försvarsindustrin. Till exempel köptes delar av 
svenska försvarsanläggningar upp av utländska industrikoncerner, och blev därmed en del av 
den globala marknadsutvecklingen. Genom åren har svensk försvarsindustri lyckats utveckla 
ett högteknologiskt innehåll som har väckt intresse bland aktörer utanför landet och gjort 
Sverige till en vital del av utvecklingen av nya system för vapen. (Säkerhetspolitik) 
 
4.7.2 Svensk försvarsindustri fram till idag 

   
 
I artikeln Komplexet avslöjat från tidningen Fokus redogörs för hur den svenska regeringen 
för några år sedan bestämde sig för att inte längre köpa försvarsmateriel från svenska företag, 
regeringen skulle istället se till hela världsmarknaden av försvarsmateriel. Därmed förlorade 
företag som producerar försvarsmateriel en stor trygghet med svenska regeringen som köpare. 
Detta ledde till att företagen behövde exportera i större utsträckning för att ta igen det som 
förlorades då Sverige inte längre köpte i samma omfattning. I och med detta blev företagen 
mer drivande i sin export då de inte längre fick samma ekonomiska stöd som innan. (Billing 
2012) 

I artikeln Ansvar på export som också publicerats i tidningen Fokus påpekar Björn 
Hagelin, forskare på freds- och konfliktforskningsinstitutet Sipri, att man kan se en 
liberalisering av svensk försvarsindustri under de senaste 20 åren. Vilket då kan förklara 
varför Sverige exporterar till fler länder som kan ses som odemokratiska. Som vi tidigare 
påpekat måste företagen idag måste exportera mera för att vapenindustrin ska överleva. Det 
kan ses som en bakomliggande orsak till att vilja stötta svensk vapenindustri även om det 
innebär export till ett land som till exempel Saudiarabien. Hagelin påpekar även att det enda 
kravet i lagen är att försäljningen inte ska strida mot svensk säkerhets- och utrikespolitik, 
vilket öppnar upp för tolkningar vilket resulterar i till exempel export till Saudiarabien. 
(Resare 1 2011) 

Hagelin utvecklar resonemanget om Saudiaffären i artikeln Fritt fram för vapenfabriker 
och skriver om export till Saudiarabien och andra länder som inte lever upp till kriteriet om 
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respekt för mänskliga rättigheter. Hagelin påpekar att denna export är resultatet av hur 
försvarsindustrin ser ut idag och det bakomliggande behov Sverige har av att etablera nya 
militära samarbetsavtal. Eftersom företagen idag är av vinstdrivande intresse sätts det en press 
på regeringen att se till att dessa företag kan konkurrera med andra företag utanför Sverige om 
affärsuppgörelser med fler potentiella kunder vilket kan vara förklarande till varför fler 
militära avtal sluts. (Resare 2, 2012) 

Som vi har nämnt tidigare så har delar av svenskt försvar köpts upp av utländska 
industrikoncerner, de vill dock inte enbart komma åt svenska produkter, utan även tekniken 
bakom produkterna. I och med att svenskt försvar har gått från att enbart produceras i Sverige 
till att spridas till utlandet, finns det idag en skillnad mellan svensk försvarsindustri och 
försvarsindustri i Sverige då försvarsindustrin inte nödvändigtvis måste fysiskt finnas i 
Sverige. Inom försvarsindustrin inkluderas forskning, underleverantörer och sysselsättning. 
För att skydda försvarsindustrin skriver Försvarets materielverk (här efter FMV) in i avtal 
med utländska industrier att den tekniska kunskapen ska stanna i Sverige och i de svenska 
systerbolagen och inte föras ut ur landet tillsammans med produkterna. Därmed lyckas staten 
bibehålla Sveriges position inom området samtidigt som man kan sälja ut delar av 
försvarsindustrin. (Svenska Dagbladet 1 2013) 

 
4.7.4 Svensk vapenexport i siffror 
 
Vi presenterar här efter en databild där vi kan utläsa att Sverige ligger på en 11:e plats bland 
världens exportländer gällandes vapen mellan åren 1992-2012. Vid en mer detaljerad sökning 
på svensk vapenexport mellan 1992-2012 kan vi se att länder som importerar vapen från 
Sverige är bland annat Brunei, Tchad, Oman, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten 
(SIPRI 2). Alla dessa länder bedöms som icke fria enligt Freedom House (Freedom House). 
För att se hela listan över de länder Sverige har exporterat till, se referensförteckning (SIPRI 
2). 
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4.8 Utbyten med Saudiarabien 

4.8.1 Introduktion 

Vapenexporten till Saudiarabien är möjlig på grund av det militära samarbete som kommer ur 
MoU:et som ingicks 2005 mellan Saudiarabien och Sverige. Avtalet om samförstånd grundar 
sig i behovet av att utbyta information om försvarsmateriel och andra tekniska produkter. 
Genom avtalet blir det möjligt för länderna att utbyta information mellan varandra. (SÖ 
2005:59, s.2) År 2010 så valde man att förlänga MoU:et, det uppkom en viss debatt kring 
detta eftersom inte alla regeringspartier ville detta. Dock motiverade dåvarande 
försvarsminister Tolgfors att Sverige bör förlänga avtalet eftersom man inte vill uppröra 
saudiska representanter. Tolgfors anser att det kan uppfattas som att man försöker distansera 
sig från sin motpart och att det inte är någon man vill att Saudiarabien ska uppfatta det som. 
(Svenska dagbladet 2 2010) Nuvarande samförståndsavtal gäller därmed till 2015 och då får 
sittande regering ta ställning till om avtalet ska förnyas. (SÖ 2005:59, s.5) 

4.8.2 Saudiaffären och historien bakom 

Flykten från ansvaret är en artikel från Fokus som handlar om Saudiarabien och det MoU 
som ligger till grund för svensk vapenexport till Saudiarabien. I reportaget skriver man om 
parternas olika syn på avtalet. Sveriges dåvarande försvarsminister Leni Björklund sa 2005 att 
en av anledningarna med MoU:et var att ”lära känna varandra bättre inom försvarssektorn och 
undersöka om vi kan samarbeta närmare” (Engstrand-Andersson & Strömberg 2012) och 
utveckla utbytet inom militära områden. Det lät lite annorlunda från den saudiska sidan, då 
Saudiarabien inte hade något syfte att ”lära känna någon” (Engstrand-Andersson & Strömberg 
2012) då landet var i behov av kunskap och forskning inom försvarsområdet, det vill säga 
militär kunskap. (Engstrand-Andersson & Strömberg 2012) 

Fokus skriver vidare att det inte får några konsekvenser att avbryta ett MoU men det kan 
leda till en ansträngd relation parterna emellan. Det som skiljer detta MoU från avtal med 
andra länder, är att det är så detaljerat och sträcker sig under så lång tid åt gången. Varför det 
är så är idag fortfarande ett frågetecken. (Engstrand-Andersson & Strömberg 2012)  

Denna artikel skriver även om försvarets behov av pengar och att det fanns en 
angelägenhet att ingå affärer. Artikeln redogör för hur personal på FOI kände att de behövde 
få igenom en affärsuppgörelse med saudierna, då personalen inte ville göra saudierna 
upprörda och därmed skada svensk-saudisk relation. Ansvariga på FOI visste att byggandet av 
en vapenfabrik inte var helt i linje med den svenska politiken. Dock insåg FOI att det fanns 
pengar att tjäna i affären, och om Sverige skulle neka Saudiarabien skulle landet gå till något 
annat land. (Engstrand-Andersson & Strömberg 2012) 

I artikeln Föreställning med förhinder från Fokus från 2013 så skriver man om de 
bakomliggande syftena till varför Saudiaffären ingicks.  Försvaret är en industri som generar 
många jobb men har svårigheter med att skapa arbetstillfällen inrikes. Men på grund av de 
nedskärningar som gjorts inom försvaret så finns det ett behov av pengar. Dessutom så kände 
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de inblandade på FOI som tidigare påvisat ett behov att ge saudierna det som de ville ha och 
hade kommit överens om i MOU:et, det vill säga ett militärt utbyte. (Nilsson 2013, s.38) 
 

4.8.3 Handel med Saudiarabien  

Enligt information hämtat från Statistiska Centralbyrån har Sverige ett stort handelsamarbete 
med Saudiarabien, landet är en av Sveriges största handelspartner utanför EU (Statistiska 
Centralbyrån). 

På Sveriges ambassad i Riyadhs hemsida så skriver man om handelsutbytet mellan 
Saudiarabien och Sverige. Handelsutbytet är av sådant omfång att Saudiarabien utgör 
Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Svenskt näringsliv är etablerat i landet och 
innefattar ett flertal svenska företag som har verksamhet där. Etablerande är inte bara från 
svensk sida, då även Saudiarabien investerar i Sverige. Saudiarabien genomför investeringar 
och placerar kapital på den svenska fastighetsmarknaden samt på Stockholmsbörsen. 
Ambassaden vill även påpeka att Saudiarabien har en viktig plats inom den globala ekonomin. 
För att stärka relationen mellan Sverige och Saudiarabien förekommer även statsbesök där till 
exempel handelsministern Ewa Björling har besökt landet ett flertal gånger. (Sveriges 
Ambassad 2) 

När det gäller bistånd är detta inte aktuellt då Saudiarabien är ett rikt land, därför finns inga 
biståndsförbindelser med landet, utan det är snarare så att Saudiarabien själva är en stor 
bidragsgivare (Elmstam 2013).  

 
 

4.9 Retorik från politikerna 

4.9.1 Interpellationer från riksdagen 

 
Nedan följer utdrag och sammanfattningar från två interpellationer från riksdagen. Dessa 
redogör de huvudargument som förs när det gäller frågor om Sverige bör utveckla 
ekonomiska relationer med stater som bryter mot mänskliga rättigheter, samt om hur detta kan 
stämma överens med Sveriges utrikespolitik. 

Den första interpellationen är mellan miljöpartiets riksdagsledamot Peter Rådberg och 
handelsminister Ewa Björling sommaren 2012. Interpellationen handlar om Peter Rådbergs 
fråga om huruvida regeringen och andra svenska myndigheter har haft på tal att sälja 
utvecklade övervakningssystem till Saudiarabien. Vidare ifrågasätter han hur det kan stämma 
överens med svensk utrikespolitik där det tydligt står att demokrati och mänskliga rättigheter 
ska tas i beaktande vid beslut. Dessutom kan övervakningssystem komma att missbrukas och 
användas som ett vapen mot den egna befolkningen. (Riksdagen 1) 

Björling svarar att svensk politik strävar efter att stödja mänskliga rättigheter och 
utveckling av demokrati samt att Sverige har starka intressen i att främja dessa rättigheter 
globalt. Samtidigt som regeringen ska verka för en gynnsam internationell handel. Björling 
påpekar dock att hon inte ser någon motsättning mellan det och svenska utrikes- och 
säkerhetspolitiska syften. Politiska beslut bedrivs efter reglerna för den nationella 
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exportlagstiftningen, FN:s folkrätt, sanktioner och eventuella vapenembargon från FN och 
EU. (Riksdagen 1) 

Den kritik som Rådberg lägger fram om att mottagarland kan komma att missbruka 
övervakningssystem mot befolkningen svarar Björling med att alla produkter kan komma att 
missbrukas och att frågan gäller om handel eller inte, “I grunden handlar det egentligen ofta 
om huruvida vi ska handla med dessa länder eller inte. Regeringen menar att utbyte och 
handel i de allra flesta fall är att föredra framför isolering och bojkott”. (Riksdagen 1) 
Eftersom utbyte kommer leda till att vi kan vara med att påverka för att kunna få en 
förändring inom landet. Bra handelsrelationer gör att Sverige även kan uttrycka kritik till de 
som bryter mot mänskliga rättigheter om det är befogat. (Riksdagen 1) 

Björling resonerar att handel mellan länder är ett viktigt instrument för att skapa relationer 
mellan såväl individer som stater. Detta instrument skapar ett ömsesidigt utbyte som i sin tur 
kan leda till ökad kommunikation och att aktörer i detta stadium då kan börja föra en dialog 
om demokratiska värderingar. Hon tillägger att regeringens politik fortsättningsvis kommer 
att driva frågor om företagande och underlätta för internationell handel, och påpekar samtidigt 
att regeringen har beslutat att starta en parlamentarisk utredning om att ta fram förslag på hur 
exportkontrollen kan skärpas mot icke-demokratier. (Riksdagen 1) 

Hon förstår oron angående avsaknad av mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien 
men betonar vikten av en öppen dialog. Både Sveriges ambassad i landet och EU diskuterar 
med Saudiarabien om situationen i landet och bristen på mänskliga rättigheter. Dialoger förs 
och kritik framförs till saudiska ministrar, myndigheter och aktivister för mänskliga 
rättigheter. Samtidigt påpekar Björling att vi inte heller får glömma att Saudiarabien är en 
betydande aktör i Mellanöstern. (Riksdagen 1) 

Hon påvisar att efter Kung Abdullahs tillträde har det skett förändringar om än små 
eftersom reformtakten är långsam. Landet står inför många förändringar och de som vill ha 
förändring behöver hjälp och därför är det extra viktigt att finnas i landet för att kunna hjälpa. 

Hon säger att när hon är på plats försöker hon bidra till ett stärkande av kvinnors rättigheter 
och försöker uppmuntra de kvinnor hon möter till att bidra mer i handel. Ett specifikt projekt 
som hon stöttat är kvinnligt ledarskap som är ett samarbete som ska stärka kvinnors 
rättigheter i Saudiarabien (Riksdagen 1) 

Den andra interpellationen gäller en fråga ställd av Ameer Sachet till Carl Bildt sommaren 
2009. I interpellationen frågar Ameer Sachet Carl Bildt om han kommer att fortsätta utveckla 
ekonomiska relationer med stater som bryter mot mänskliga rättigheter. Bildt svarar att det är 
regeringens prioritering att främja mänskliga rättigheter i länder där det behövs. I fallet 
Saudiarabien påpekar han att Sverige både enskilt och med EU har framfört kritik mot 
Saudiarabien angående deras inskränkning av rättigheter som tillämpning av dödstraff och 
begränsningar för kvinnor. Men eftersom Saudiarabien är en viktig aktör i Mellanöstern är det 
viktigt att man upprätthåller de goda relationerna med dem, därför att det även ger möjligheter 
att framföra kritik om deras brist på mänskliga rättigheter. Dessutom är det viktigt att 
regeringen fortsätter att ha en relation för att kunna ha en dialog med Saudiarabien för att 
kunna följa upp utvecklingen. (Riksdagen 2) 
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4.9.2 Debattartiklar och intervjuer 

 
Efter att ha tagit del av interpellationer där svensk vapenexport till Saudiarabien behandlas 
ska vi även se över intervjuer där både Carl Bildt och Ewa Björling uttrycker sina åsikter om 
hur de ser på export till Saudiarabien. 

 I en intervju med Dagens industri i april 2012 säger Bildt att han inte ser det som något 
problematiskt att exportera vapen till Saudiarabien. Han har goda relationer med högt 
uppsatta personer inom Saudiarabiens kungafamilj och uppger att han betraktar landet som ett 
familjeföretag som han tycker det är viktigt att fortsätta ha förbindelser med. Då det är ISP 
som är ansvarig myndighet lägger sig inte Bildt i tillståndsutfärdandet men om det skulle 
uppstå ett problem och att ISP skulle uppleva det som en gråzon skulle han bistå med hjälp. 
(Dagens Industri 2012) 

I en intervju med Newsmill i maj 2012 säger Carl Bildt att det är hans personliga åsikt att 
en öppen ekonomi i förlängningen leder till ett öppnare samhälle och sedan till en demokrati. 
Ett citat lyder: ”Handel förutsätter regler, regler förutsätter rättsstat och den kan i det långa 
loppet inte isoleras utan leder till ett representativt styrelseskick.” (Newsmill 2012) Men han 
lägger tonvikt vid att det inte kommer ske över en natt, det kommer att vara långa förlopp när 
man ska bygga upp ett demokratiskt samhälle. Han säger att han är medveten om att det finns 
motstånd i Sverige angående handel med Saudiarabien men han säger att det är fel, att landet 
har gjort rapida förändringar från ökensamhälle till ett moderniserat ekonomiskt och 
teknologiskt samhälle och att det förutspås att de kommer att ha ett annorlunda politiskt 
styrelsesätt inom en snar framtid. Ett exempel på att det redan har börjat förändras är att de 
flesta som tar examen från universitet är kvinnor. (Newsmill 2012) 

Försvaret till varför Sverige exporterar vapen är enligt Bildt på grund av att alla länder har 
rätt att försvara sig. Det finns till och med skrivet i FN-stadgar. Detta betyder att stater måste 
importera vapen eftersom ingen stat kan tillverka alla vapen som det finns ett behov av, därför 
måste stater då självfallet exportera. Anledningen till att Sverige fortfarande tillverkar vapen, 
även om tillverkningen minskat rejält, är för att landet vill utnyttja och ta tillvara på den 
kompetens som finns inom områdena för teknologi. Bildt säger också att det snarare handlar 
om vad produkten ska användas till än till vilket land. (Newsmill 2012) 

 
”Sverige har haft en funktionell begränsning där vi tittar på vad produkten ska användas 
till och vi tittar på landets utrikespolitik och då spelar det mindre roll om det är en 
diktatur eller demokrati. Om till exempel demokratin Argentina skulle vilja köpa 
försvarsmateriel av oss är det inte säkert att vi skulle tillåta det på grund av deras olösta 
gränskonflikter” (Newsmill 2012). 
 

Men han avslutar med att även en diktatur har rätt att försvara sig, även om det inte betyder 
att just Sverige ska vara den som exporterar vapen dit (Newsmill 2012). 

I ett tal som Bildt höll i november 2010 inför Utrikespolitiska institutet i Stockholm, talade 
han om flödessäkerhet och vilken roll den har för svensk utrikespolitik. Flödessäkerhet är en 
del av svensk utrikespolitik, vilket fastställdes av Carl Bildt vid detta tillfälle.  

Globalisering och öppen ekonomi bidrar till betydelse av flödessäkerhet, eftersom det 
sammankopplar aktörer länder emellan. Denna sammankoppling möjliggör utbyten i form av 
till exempel kunskap, tjänster och pengar i olika former. Genom att dessa flöden kommer in 
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och ut från Sverige anses svenskt territorium försvaras. Om flödena blir störda eller upphör 
skulle det kunna generera problem. Inom export av militärmaterial skulle resultatet i sådana 
fall bli diplomatiska komplikationer mellan parterna. (Utrikespolitiska institutet 2012 s.19) 
Dock handlar inte flödessäkerhet enbart om att försvara svenskt territorium, det kan även 
handla om försvar utanför svenska gränser. Detta kan uttrycka sig i form av svenska företag 
utomlands som innehar betydelse för svensk säkerhetspolitik. (Utrikespolitiska institutet 2012 
s.20) 

Vi har även tagit del av en debattartikel av Ewa Björling från 7 mars 2012, där hon 
tillsammans med Sten Tolgfors skriver på Svenska dagbladets debattsida om Saudiaffären och 
svensk vapenexport. De inleder artikeln med att poängtera hur både svenskt näringsliv och 
svensk säkerhets- och försvarspolitik inkluderar svensk försvarsmaterielexport som en viktig 
del av verksamheten. Därefter förtydligar de vad som ingår i samarbetet mellan Sverige och 
Saudiarabien. I samarbetet ingår bland annat att utbyta expertis inom området teknik när det 
gäller att hantera vapensystem, reservdelar och utrustning på rätt sätt genom till exempel 
underhållning och utveckling samt överföring av militärteknologi. (Björling & Tolgfors 2012) 

Tolgfors och Björling avslutar artikeln med att oavsett om man är för eller mot ett 
samarbete mellan Sverige och Saudiarabien är det ett avtal som den tidigare regeringen slöt 
(Björling & Tolgfors 2012).  
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4.10 Framtiden för svensk vapenexport  

Ewa Björling skriver i Svenska Dagbladet den 1 juni 2012 med de andra handelspolitiska 
talespersonerna i regeringen om att de tillsammans med Socialdemokraterna har valt att 
tillsätta en utredning om den svenska vapenexportlagstiftningen. De säger att de vill skärpa 
kontrollen om till vilka länder den svenska staten exporterar till och att Sverige ska bli bättre 
på att kontrollera följdleveranser. De vill även att all svensk politik ska genomsyras av respekt 
för rättvisa villkor världen över och aktivt kämpa för mänskliga rättigheter. Syftet med 
utredningen är att få fram en gemensam syn på vapenexporten som inte är beroende av 
partitillhörighet och att fastställa en strängare lagstiftning och hur man ska avgöra om ett land 
är demokratiskt eller icke-demokratiskt. De vill dessutom kunna få mer öppenhet i 
beslutsprocessen. (Björling et al. 2012) 

Anledningen till att de vill göra detta är för att de lagar och regler som finns idag är 
daterade och att många andra länder har reformerat sin vapenexportlagstiftning, därför är det 
läge för Sverige att anpassa sig för omvärlden och att omvärlden även anpassar sig för en 
strängare hållning kring vapenexport. (Björling et al. 2012) 

Enligt Sveriges Radio Ekot som informerar att utredningen kommer presenteras i slutet av 
2014 så kommer den innan MoU:et mellan Sverige och Saudiarabien ska omförhandlas. 
(Sveriges Radio 4 2012) 

Socialdemokraterna har även på sin kongress i april 2013 skrivit i sitt framtidskontrakt att 
de vill införa ett demokratikriterium, eftersom de inte vill att Sverige ska leverera vapen till 
stater som inte följer mänskliga rättigheter eller inte respekterar demokrati. De önskar även 
större öppenhet i processen kring vapenexport. (Socialdemokraterna 2013, s.26) 
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5 Resultat 

 

5.1 Analys  

I första paragrafen i lagen om krigsmateriel står det tydligt att tillstånd om utförsel endast får 
ges om det finns skäl inom ramen för säkerhet och försvarspolitik och att tillståndet inte 
strider mot svensk utrikespolitik. Eftersom det är en förbudslag kan det te sig konstigt att 
Sverige är en av världens största vapenexportörer. I lagen står det inget om hur exporten ska 
gå till så att den förhåller sig i enlighet med utrikespolitiken vilket öppnar upp för tolkning, 
och det finns möjlighet att komma runt lagen. På grund av lagens otydlighet kan ISP ändå 
utfärda tillstånd till Saudiarabien trots förbud. Radikalismen definierar samhällets drivkrafter 
som kapitalistiska där vinstintressen genomsyrar beslutsprocesser. Eftersom lagen förbjuder 
utförsel av vapen så tycks det som att det är ekonomiska drivkrafter som ligger bakom de 
utfärdade tillstånden. 

Riktlinjerna för svensk vapenexport är enkla. Vapenexporten ska inte strida mot svensk 
utrikespolitik, mottagarländer ska respektera mänskliga rättigheter och exporten ska följa EU- 
direktiv men den kan dock vara striktare. Bland dessa direktiv ingår att vapen som står till 
försäljning inte ska komma att användas i oroligheter kring landet, mottagarlandet ska 
respektera folkrätten samt motverka terrorism. Det enda kriterium som Saudiarabien uppfyller 
är att det arbetar aktivt för att motverka terrorism. Kriterierna är tydliga när det gäller svensk 
vapenexport, men i själva verket är det inte lika tydligt när det gäller export till Saudiarabien. 
Det är inte tydligt huruvida Saudiarabien är en fullgod mottagare av vapen då landet endast 
följer ett av ställda kriterium.  

Det har rapporterats om Saudiarabiens inblandning i att stävja demonstranter i Bahrain 
2011 med 150 pansarfordon vilket underminerar kriteriet om att vapen inte ska användas i 
oroligheter kring landet. Som vi tidigare har upplyst om är Saudiarabien kritiserad av både 
svensk regering och till exempel Amnesty när det gäller mänskliga rättigheter. Det är tydligt 
att Saudiarabien inte följer mänskliga rättigheter utan landet har ett systematiskt kränkande av 
mänskliga rättigheter och att Sverige ändå exporterar vapen till en sådan stat tyder på att reell 
politik inte följer regelverk som finns. Eftersom det är så tydligt att regelverk inte följs, måste 
det finnas särskilda orsaker till varför. På grund av att man tjänar pengar på export så kan det 
verka som att de ekonomiska intressena väger tyngre än värnandet om mänskliga rättigheter. 
Utrikesministern säger själv att det är regeringens prioritering att främja mänskliga rättigheter 
där det behövs. Det är via goda relationer som kritik kan framföras och utrikesministern 
menar att det har framförts kritik kring dödstraff och kvinnors begränsade rättigheter. Det 
finns ett projekt i Saudiarabien initierat av Sverige för att främja mänskliga rättigheter. Detta 
projekt har syftet att stärka kvinnors rättigheter i Saudiarabien genom kvinnligt ledarskap. 

Teorin om så kallade rentier states menar dock att dessa stater har råd att förtrycka sin 
befolkning eftersom staterna inte är beroende av invånarna genom exempelvis skatteintäkter. 
Istället får staterna inkomster på annat sätt genom handel med andra länder. Med anledning av 
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detta resonemang är det otydligt huruvida Bildts argumentation om hur stater blir öppnare via 
handel är hållbart, när teorin påvisar att det oftast har motsatt effekt. Det kan ur ett 
radikalistiskt perspektiv vara så att det är ekonomiska incitament som ligger bakom beslut om 
till vem som staten ska exportera till snarare än graden av demokrati i landet. Om man 
återkopplar till det som Bildt uttrycker om flödessäkerhet, så identifieras flödet av tjänster och 
pengar som en viktig del av både utrikes- och säkerhetspolitiken eftersom flödet verkar för att 
försvara svenskt territorium. Satt i kontexten till vapenexport så kan ett förhindrande av 
vapenflödet bidra g till att diplomatiska komplikationer mellan Sverige och Saudiarabien 
uppstår. Därmed kan man se i resonemanget om flödessäkerhet hur ekonomiska incitament 
påverkar valet av mottagarland då man inom politiken vill säkra ett visst flöde av tjänster och 
pengar, ett resonemang som även får genomklang i det radikalistiska perspektivet när man 
pratar om ekonomiska incitament. Dessutom har även Tolgfors talat om hur ett avslutande av 
svensk-saudiskt militäravtal skulle se illa ut och skada svenskt anseende, vilket knyter tillbaka 
till Bildts resonemang om vad som skulle generera diplomatiska komplikationer om 
vapenflödet stryps. 

I intervjun med Bildt som vi skriver om säger han att det snarare handlar om vad 
mottagarlandet ska använda vapen till, än om vilket land det är som ska handla. Han ger 
Saudiarabien som exempel att föredra framför exempelvis Argentina som har gränskonflikter 
kring landet. Men som vi tidigare redovisat använde Saudiarabien pansarfordon för att hjälpa 
Bahrain att slå ner demonstranter i samband med Arabiska våren 2011 och bevisligen bidragit 
i en konflikt. Detta talar emot det Bildt säger eftersom Saudiarabien använt sina vapen i annat 
syfte än försvar samtidigt som det går emot det svenska regelverket som säger att vi inte ska 
exportera vapen till länder där det finns konflikter i områden omkring mottagarlandet. 
Återigen stämmer inte regelverk och reell politik överens. Detta kan tyda på att vår tes om att 
det är ekonomiska incitament som går före mänskliga rättigheter stämmer. Bildt avslutar 
resonemanget om vilka vi ska exportera vapen till med att säga att alla stater har rätt att 
försvara sig, också diktaturer även om det inte betyder att Sverige ska vara det land som 
förser diktaturerna med det. Dock exporterar Sverige vapen till Saudiarabien trots att det 
tydligt går emot svensk utrikespolitik och det som Sveriges utrikesminister själv säger. Detta 
talar för att det är på grund av ekonomiska skäl, som Sverige faktiskt säljer vapen till 
Saudiarabien då inget indikerar på att landet blir öppnare genom utbyte med landet enligt 
teorin om rentier states. Det kan även ha att göra med det som Bildt uttrycker om 
flödessäkerhet att man inte vill skada sina diplomatiska relationer som man har med 
Saudiarabien. Vilket skulle kunna vara en tänkbar konsekvens om man plötsligt slutar handla 
med landet. 

Enligt handelsministern är en gynnsam internationell handel ingen motsättning för svenska 
utrikes- och säkerhetspolitiska syften och att hon föredrar öppenhet framför isolering. Genom 
att handla kan länder kommunicera vilket kan möjliggöra att demokratiska värderingar sprids. 
Förhoppningen är att kommunikationen ska leda till ökade demokratiska värderingar inom 
länder. Handel har sina fördelar eftersom det kan sprida demokratiska värderingar, det som 
teorin om rentier states påvisar är dock att stater som Saudiarabien inte blir det eftersom 
handeln innebär att Saudiarabien blir rikare och därmed kan fortsätta att leva på de räntor som 
kommer med oljan, istället för att ta ut skatter och därmed köper sig fria från att stå till svars 
för dess invånare i landet.  

Björling säger att vi måste fråga oss om vi vill handla med staten eller inte och att det är 
lättare att påverka ett land och få insyn genom handel snarare än att isolera det. Det är en 
väldigt typisk kapitalistiskt åsikt att uttrycka att avvägandet endast handlar om Sverige ska ha 
en handel med en annan stat och inte att det handlar om vilken sorts vara det är, att endast 
säga att det är en ja eller nej fråga är en förenkling och Björling negligerar att det finns olika 
nivåer på handeln. 
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Det är inte heller ett helt konsekvent resonemang eftersom Sverige har ett stort 
handelsutbyte med Kina, utan att det säljs några vapen dit. Detta beror på ett vapenembargo 
från EU men det visar att Sverige kan ha handel med en stat utan att man nödvändigtvis måste 
exportera vapen. Björlings sätt att resonera är motsägelsefullt eftersom hon resonerar 
annorlunda från land till land. Då hon i ena fallet säger att det handlar om fullständig handel 
eller inte med Saudiarabien samtidigt som det inte gäller Kina. 

Sverige säljer övervakningssystem i form av Erieye och Björling har försvarat den kritik 
som kommit mot det med att säga att alla varor kan komma att missbrukas. Naturligtvis är det 
så att alla varor kan komma att missbrukas, men det är inte helt orimligt att dra slutsatsen att 
Saudiarabien kan komma att utnyttja det mot den egna befolkningen eftersom det är en 
diktatur och rapporter har redovisat att landet till exempel via sociala medier kontrollerar sin 
befolkning.  

Bildt påpekar precis som Björling att Saudiarabien har vissa brister när det gäller respekten 
för mänskliga rättigheter, men att Saudiarabien är en viktig aktör i Mellanöstern som han vill 
fortsätta ha en god relation med. Då båda ministrar gång på gång påpekar att Saudiarabien är 
en viktig aktör, samtidigt som landet kränker mänskliga rättigheter tyder detta på att det är av 
stor vikt för Sverige att ha en god relation med staten. Sett från ett radikalistiskt perspektiv är 
det kapitalet som är prioritet, eftersom man tjänar pengar på handeln och handeln får företräde 
framför mänskliga rättigheter när det gäller Saudiarabien, då man går emot regelverk som 
finns.  

Genom åren har det skett ett minskat stöd till företag som ingår inom svensk vapenindustri, 
dock är betydelsen av vapenexporten fortfarande lika relevant. Detta har satt press på 
företagen att nå ut till fler potentiella köpare och upprätthålla goda relationer som redan 
existerar. Men det kan även vara så att regeringen har känt sig pressad att få industrin att nå ut 
till fler köpare. Björn Hagelin som är forskare på Sipri pratar om att det skett en liberalisering 
av försvaret. Den liberalisering som har skett kan ses som följd av denna press. Detta kan vara 
en av möjliga förklaringar till varför Sverige inte fullföljer sitt åtagande om mänskliga 
rättigheter vid vapenexport till Saudiarabien då man vill måna om detta utbyte. Dessutom 
indikerar den oro politiker och medarbetare på FOI har uttryckt om man skulle välja att 
minska det utbyte som sker med Saudiarabien idag, på hur detta skulle påverka Sverige 
negativt. Man får heller inte glömma att det inte bara är vapen som utbyts mellan länderna, 
handeln är större än så vilket har resulterat i att Saudiarabien faktiskt är en av Sveriges största 
handelspartner utanför EU. Då relationen mellan Sverige och Saudiarabien innefattar flera 
utbyten länderna emellan, är det förklarligt att man från svensk sida är försiktig med att ändra 
flöden i denna relation då det skulle kunna slå tillbaka och skada Sverige. 

De argument som förs för vapenexport till Saudiarabien innefattar att handel öppnar upp 
länder, det medför diplomatiska relationer samt förser försvarsindustrin med arbetstillfällen. 
Argumenten om att handel öppnar upp länder samt att det förser förvarsindustrin med 
arbetstillfällen är ekonomiska skäl eftersom det genererar inkomster i form av kapital. Då 
svenska politiker väljer att prioritera dessa skäl framför det som står i regelverket, går man 
emot det som står i lagen. Därmed tycks det som att svaret på vår frågeställning är att 
regelverk och reell politik inte stämmer överens. Med anledning av hur politiker motiverar 
varför handel genomförs till Saudiarabien, samt hur försvarsindustrin verkar, verkar det som 
att vår hypotes om ekonomiska incitament stämmer. Hypotesen stärks av radikalismens 
tankegång om att det är ekonomiska drivkrafter i samhället som påverkar beslutsfattande.  

Eftersom regeringen har tillsatt en utredning om svensk vapenexport samt att ett parti vill 
införa ett demokratikriterium, indikerar detta att det finns en insikt om att en förändring 
behöver ske inom svensk vapenexport hos många av de svenska politikerna.  
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5.2 Slutsats 

 
Det som vi kommit fram till i vår uppsats är att regelverk och reell politik inom svensk 
vapenexport till Saudiarabien inte stämmer överens. Detta kan vi se genom att Sverige 
exporterar vapen till en stat som inte respekterar mänskliga rättigheter och använder vapen i 
konflikter trots att det står tydligt i lag och riktlinjer att Sverige inte ska exportera vapen till 
sådana stater.  

På grund av omvärldens handel med Saudiarabien, inklusive Sveriges handel med landet, 
gör att landet får mer pengar i statskassan vilket därmed möjliggör kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Varken samhälle eller utomstående aktörer kan tvinga landet till att förändra sitt 
agerande då landet har råd att förtrycka tack vare omvärldens import av saudisk olja. 

Det uppstår en problematik som i sin tur kan ha en så kallad dominoeffekt när svensk 
politik inte följer lagar och riktlinjer. Gränserna riskerar att flyttas fram och att vapenexport 
med diktaturer blir en regel istället för ett undantag om inget konkret görs. Dessutom är 
tvetydigheten kring berörda politiker bekymmersam då man i samma resonemang kan hålla 
med om att Saudiarabien är ett odemokratiskt land men att handel ändå är föredra. Särskilt när 
det finns teorier om hur så kallade rentier states tack vare handel kan undgå krav på 
demokratisering Ett sådant politiskt agerande där regelverk och reell politik inte stämmer 
överens med varandra kan riskera att urholka trovärdigheten för svensk utrikespolitik inom 
ramen för mänskliga rättigheter. Visserligen har regeringen tillsatt en utredning som ska ge 
förslag på hur svensk vapenexport kan skärpas. Dock är utfallet ännu okänt vilket 
nödvändigtvis inte betyder att lagstiftningen skärps. 

Sammanfattningsvis är det inte långsökt att resonera utifrån detta att så länge som det går 
att göra en vinst på exporten till ett land, och det inte finns några embargon från EU eller FN 
så finns det inga motstridigheter för att Sverige inte ska sälja vapen till en diktatur. Vi tolkar 
detta med vår teori som utgångspunkt att när det kommer till Saudiarabien så kan det vara 
ekonomiska faktorer som gör att Sverige inte följer sina riktlinjer trots att exporten så tydligt 
går emot dessa.  
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