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Abstract 

I den här uppsatsen undersöks regeringens proposition (2017/18:23) om skärpt 

exportkontroll av krigsmateriel utifrån Carol Bacchis metod ”What’s the problem 

represented to be?”, vilken är en form av policyanalys. Syftet är att undersöka vad 

regeringen ansett är problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den 

svenska krigsmaterielexporten. Utifrån detta formuleras uppsatsens frågeställning: Hur 

problematiseras riktlinjerna och tillståndsprövningen för krigsmaterielexport av 

regeringen i propositionen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel? Undersökningen 

visar att problemen framställs av regeringen vara att svenska intressen av export vid 

utlandssamverkan inte tillmötesgåtts nog, och att en del viktiga rättighets-, utvecklings- 

och demokratiaspekter inte beaktats tillräckligt i helhetsbedömningen vid 

tillståndsprövningen. 

 Resultaten analyseras slutligen utifrån teorin om liberal militarism och dess 

legitimering. Slutsatsen av analysen är att svensk krigsmaterielexport passar in på 

beskrivningen av den liberala militarismen, och riktlinjernas utformning bidrar till att 

legitimera och upprätthålla den. Det innebär att rättfärdigandet för exporten baseras på 

argument om beaktandet av mänskliga rättigheter, när den i själva verket styrs av 

nationella egenintressen. Likaså upprätthålls den svenska självbilden av att representera 

moraliskt ansvarstagande, fred och utveckling trots den export som bedrivs, vilket 

bekräftar den paradox som kännetecknar svensk försvarspolitik.  

Nyckelord: krigsmaterielexport, vapenexport, policyanalys, liberal militarism, Sverige  
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Abstract 

The legitimisation of Swedish arms export: Guidelines, 

risk assessment and liberal militarism  

In this thesis the governments proposition (2017/18:23) ”skärpt exportkontroll av 

krigsmateriel” is examined by using Carol Bacchi’s method ”What’s the problem 

represented to be?”, which is a form of policy analysis. The aim is to examine what the 

government considered as problematic about the guidelines and the permission trial for 

the Swedish arms export. Based on this the thesis question is formulated: How are the 

guidelines and the permission trial for arms export problematised by the government in 

the proposition ”skärpt exportkontroll av krigsmateriel”? The study shows that the 

problems are represented by the government to be that Swedish interests of exporting 

arms after foreign cooperation is not fully met, and that some important right based, 

development-, and democracy oriented aspects are not sufficiently considered in the 

overall assessment.   

 Lastly, the results are analysed though the theory of liberal militarism and it’s 

legitimisation. The conclusion of the analysis is that the Swedish arms export fits the 

description of liberal militarism, and is legitimised and maintained by the way the 

guidelines are designed. This means that the justification for the export is based on 

arguments about considering human rights, while it’s really motivated by national self-

interests. The Swedish self-image of representing moral responsibility, peace and 

development is maintained as well, despite the export that takes place, which confirms 

the paradox that distinguish Swedish defence policy. 

Key words: arms export, munitions export, policy analysis, liberal militarism, Sweden 
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1. Inledning 

Ämnet för den här uppsatsen är den svenska krigsmaterielexporten. Mer specifikt är det 

de riktlinjer som reglerar tillståndsprövningen för exporten, alltså principerna som styr 

vad som får exporteras och till vilken stat, som kommer att undersökas. Svensk 

vapenexport har kritiserats för att vara paradoxal.  Hur kan Sverige, med sin 1

alliansfrihet och fredliga utvecklingsorienterade utrikespolitik samtidigt vara en av 

världens största, sett till sin storlek, exportörer av vapen och annat krigsmateriel?  2

Också regeringens självutnämnda feministiska utrikespolitik har diskuterats och 

kritiserats på grund av den vapenexport som bedrivs parallellt med detta åtagande.  Det 3

främsta argumentet mot exporten har varit att med tanke på den särskilt förödande 

effekten som krig och våldsamma konflikter har på kvinnor och flickor, samt hur detta 

motverkar arbetet för ökad jämställdhet, kan den svenska vapenexporten i dess 

nuvarande form omöjligen vara förenlig med målen för den feministiska 

utrikespolitiken.  4

 Den här undersökningen kommer inte vara ytterligare ett bidrag till forskningen 

om vapenexportens förenlighet med en feministisk utrikespolitik. Istället kommer det 

huvudsakliga fokuset ligga på vad som motiverat regeringen att uppdatera och ändra de 

riktlinjer som råder för tillståndsprövningen så nyligen som 2018.  Den ovannämnda 5

paradoxen är däremot även relevant i min studie, och kommer att diskuteras 

tillsammans med den svenska självbilden, försvars- och säkerhetspolitiken och 

suveräniteten. Jag kommer i uppsatsen använda begreppet krigsmateriel istället för 

vapenexport, eftersom krigsmateriel är en bredare term som utöver vapen innefattar  

 Aggestam, Karin och Bergman-Rosamond, Annika. Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: 1

Ethics, Politics, and Gender. Ethics & International Affairs. Vol. 30, nr. 3, 2016: 323–334, s. 327, 329-330 
& Perlo-Freeman, Sam. The ATT and War Profiteering: the Case of the UK. Global Responsibility to 
Protect. Vol. 12, nr. 2, 2020: 178–201, s. 178-179.

 Feldman, M. Jonathan. Political Regimes and the Politics of Peace in Sweden: From “The Fortified 2

Poorhouse” to “The Swedish Quandry”. I Swedish Disarmament Policy during the Cold War, Thomas 
Jonter och Emma Rosengren (red.), 77-84. Swedish Disarmament Policy during the Cold War, 
Conference Report, 26 November 2012, Stockholm, Sweden, s. 77.

 Aggestam, Bergman-Rosamond (2016) & Egnell, Robert. Feministisk utrikespolitik i teori och praktik. 3

Statsvetenskaplig tidskrift. Vol. 4, 2016: 563–587.

 Aggestam & Bergman-Rosamond (2016), s. 327, 329-330 & Egnell (2016), s. 565-566, 568, 578.4

 Rskr. 2017/18:163.5

5



sådant som tekniska system och speciella krigsfordon som krigsfartyg eller luftfartyg.  6

Däremot används båda begreppen, vapen och krigsmateriel, i delen om tidigare 

forskning eftersom de i vissa texter getts en mer synonym innebörd, eller för att olika 

artiklar belyst olika delar. 

 Uppsatsens är indelad i fem avsnitt. I det som är kvar av inledningen presenteras 

problemformuleringen, syftet och frågeställningen, samt det material som kommer att 

undersökas. I nästa avsnitt går jag igenom den tidigare forskningen på området som är 

relevant för studien. Därefter introduceras uppsatsens teori och metod, följt av 

undersökningen i avsnitt fyra. I den femte och sista delen analyseras resultaten av 

undersökningen utifrån teorin innan uppsatsen sammanfattas i en avslutande reflektion. 

Problemformulering, syfte och frågeställning 
I den kritik som riktats mot svensk krigsmaterielexport framställs själva exporten av 

olika krigsmateriel till stater som kränker mänskliga rättigheter och har bristande 

demokrati vara problemet, det som gör Sveriges principer paradoxala. Därav följer att 

den förändring som efterfrågas av kritiker är ett slut på den typen av export. Alltså 

påverkas vilka åtgärder som anses kunna lösa ett problem av hur frågan 

problematiseras. Det är regeringen som har utformat de nya riktlinjerna för 

tillståndsprövning av krigsmaterielexport som kommer att påverka hur framtiden för 

exporten ser ut, men vad anser regeringen är problemet med exporten och vad ämnar 

regeringen förändra med de nya riktlinjerna?  

 Som kommer att presenteras närmre i metodavsnittet kan en policy tala om vad 

avsändaren ser som ett problem eftersom en policy finns till för att ”fixa” något, vilket 

innebär att det finns något som behöver fixas.  Därför är det intressant att, istället för att 7

granska hur de nya riktlinjerna efterföljs och påverkar praxis för vilka tillstånd som ges 

för export, undersöka vilket problem regeringen ansåg förelåg och som skapade behovet 

av de nya riktlinjerna i första hand.  

 Syftet med undersökningen är därför att undersöka vad regeringen ansett är 

problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska 

krigsmaterielexporten. Det kommer göras genom att granska den proposition vari 

 Förordning (1992:1303) om krigsmateriel, Bilaga 230.6

 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What’s the problem represented to be?. Frenchs Forest NSW: Pearson, 7

(2009), s. ix.
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regeringen föreslagit ändringar av riktlinjerna, för att ta reda på hur frågan har 

problematiserats. Därefter diskuteras resultaten i relation till den paradox som 

uppsatsens problemformulering tagit upp, vilket kommer att inkludera resonemang 

kring hur de nya riktlinjerna kan påverka krigsmaterielexporten till icke-demokratiska 

stater som kränker mänskliga rättigheter. 

 Den frågeställning som formulerats till materialet utifrån studiens syfte och 

problemformulering är följande: 

• Hur problematiseras riktlinjerna och tillståndsprövningen för krigsmaterielexport 

av regeringen i propositionen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel? 

Material och avgränsningar 
Materialet som kommer att analyseras för att svara på frågeställningen är regeringens 

proposition (2017/18:23) Skärpt exportkontroll av krigsmateriel. Propositionen bifölls 

av riksdagen 2018 vilket innebar att de förändringar i lagen (1992:1300) om 

krigsmateriel, och riktlinjerna för tillståndsprövningen, som regeringen gett förslag på 

gick igenom.  8

 I propositionen behandlas förslagen som Krigsmaterielexportöversynskommittén 

(KEX) lagt fram i delbetänkandet (SOU 2014:83) Sanktionsväxling - effektivare 

sanktioner på exportkontrollområdet, och i slutbetänkandet (SOU 2015:72) Skärpt 

exportkontroll av krigsmateriel. KEX tillsattes av regeringen efter ett riksdagsbeslut om 

att regeringen skulle återkomma med förslag på en ny krigsmateriellag med syftet att 

skärpa exportkontrollen av krigsmateriel till icke-demokratiska stater.  Utredningens 9

huvudsakliga uppgift var således att ge förslag på detta, tillsammans med förslag på ett 

effektivare sanktionssystem inom exportkontrollen.  I den här studien intresserar jag 10

mig för hur det förstnämnda behandlats i propositionen. 

 Utifrån min problemformulering och studiens syfte började jag söka material i 

lagar och andra statliga texter. Det var viktigt utifrån syftet att avsändaren till materialet 

representerade den svenska staten, vilket också begränsade sökningen. Jag läste det som 

berörde krigsmaterielexporten i kombination med mänskliga rättigheter och demokrati, 

 Rskr. 2017/18:163.8

 Rskr. 2010/11:261.9

 Prop. 2017/18:23, s. 16.10
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för att komma åt den tidigare nämnda paradoxen i den svenska exporten. De krav jag 

hade på mitt material ledde mig snabbt till den valda propositionen som innehåller 

regeringens nya riktlinjer för tillståndsprövning av krigsmaterielexport, med nytt 

demokratikriterium och uppdaterade krav på mänskliga rättigheter. 

 En av anledningarna till att jag valt att begränsa mig till propositionen som mitt 

enda material är på grund av dess omfattning. Propositionen är på 136 sidor, exklusive 

bilagor, och för att ha tid att noggrant läsa och bekanta mig med materialet visade det  

sig vara tillräckligt. Visserligen är olika delar av propositionen mer eller mindre 

relevanta för studien, och dessutom passar olika delar av texten den valda metoden 

bättre än andra delar. Men för att hinna göra en undersökning av hög kvalitet genom att 

kunna uppvisa god kännedom om materialet anser jag att propositionen i sig själv är ett 

rimligt och fullgott material. Ytterligare en anledning till avgränsningen av material är 

att propositionen är den enda källan till de nuvarande riktlinjerna som gäller för 

tillståndsprövningen av krigsmaterielexport.  11

 Något som eventuellt skulle kunna vara en begränsning med det valda materialet 

är att det inte är en tydligt argumenterande text i fråga om att vara för eller emot 

krigsmaterielexporten. Frågeställningen om att ta reda på vad som i regeringens mening 

varit problematiskt med exporten kan därför inte förväntas stå utskrivet i klartext. Det 

medför att metodvalet måste vara väl genomtänkt för att undersökningen och analysen 

ska vara vetenskapligt grundade, och inte baserade på lösryckta tolkningar av 

materialet. Sammantaget anses propositionen dock vara ett passande material för min 

studie. I propositionen är uppsatsens ämne, riktlinjerna för krigsmaterielexporten, i 

fokus. Dessutom presenteras den tänka förändringen av dessa i propositionen av 

regeringen, vilket också gör materialet relevant för min frågeställning. 

 Prop. 2017/18:23, s. 25-26.11
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom uppsatsens ämnesområde. Främst 

berör den forskning som presenteras svensk vapen- och krigsmaterielexport, men även 

studier ur ett internationellt perspektiv kommer att presenteras, där FN:s 

vapenhandelsfördrag (the Arms Trade Treaty, ATT) och EU:s gemensamma ståndpunkt 

är i fokus. Inledningsvis i avsnittet presenteras den utveckling som skett inom svensk 

krigsmaterielpolicy sedan andra världskriget till idag. Att känna till den svenska 

vapenindustrins historia är viktigt för en djupare förståelse av hur det svenska 

förhållningssättet till försvar- och säkerhetspolitiken samt vapenexporten ser ut idag. En 

central del av denna utveckling är vilken roll den svenska neutraliteten, såväl som 

självbilden, haft och den kommer därför att särskilt betonas. Vad den tidigare 

forskningen visat gällande de ekonomiska aspekterna inom området kommer också att 

lyftas fram, likaså den paradox som finns inom vapenhandeln som nämnts i 

inledningen. Förutom forskning om den svenska krigsmaterielindustrin, i synnerhet 

exporten, kommer lite av den forskning som mer allmänt berör staters vapenexport, 

vapenindustrier och avtal om att reglera dessa att presenteras. Slutligen placerar jag min 

egen undersökning i relation till det rådande forskningsläget, och motiverar min studie 

utifrån identifierade forskningsluckor. 

 Den gemensamma uppfattningen är att svensk försvarspolicy förändrades efter 

andra världskriget, när principen om ett alliansfritt Sverige utvecklades, även om 

neutralitetsprincipen också har sagts varit grundstenen i Sveriges säkerhetspolicy ända 

sedan 1930-talet.  Alliansfriheten, som innebar landets förbestämda neutralitet i 12

eventuella krig, kom att bli en viktig aspekt av det svenska försvaret, och 

neutralitetsprincipen fick dessutom stort stöd från samhället.  Detta var inte på något 13

sätt lämnat åt slumpen, utan den neutrala svenska identiteten har snarare beskrivits som 

ett medvetet försvarspolitiskt mål, vilket skapades i kontexten av kalla kriget.  Ur 14

 Thelander, Joakim. Bofors-Indienaffären - ett fall av omdiskuterad svensk vapenexport. Nordisk 12

Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 2010: 59–69, s. 65 & Stenlås, Niklas. Technology, National Identity and 
the State: Rise and Decline of a Small State’s Military- Industrial Complex. Stockholm: Arbetsrapport, 
Institutet för Framtidsstudier, 2008:7, s. 2 & Sundelius, Bengt. Sweden: Secure Neutrality. The Annals of 
the American Academy of Political and Social Science. Vol. 512, 1990: 116–124, s. 117.

 Thelander (2010), s. 65 & Stenlås (2008), s. 2, 25.13

 Stenlås (2008), s. 2, 24. 14
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Sveriges neutralitetsprincip växte behovet av att ha ett försvar som var självförsörjande 

på krigsmateriel, vilket var en huvudsaklig orsak bakom utvecklingen av den svenska 

försvarsindustrin.  Målet om att ha en helt självförsörjande försvarsmakt har också 15

inom forskning beskrivits fungera som en förstärkande faktor åt samtida policys rörande 

neutralitet och alliansfrihet.  Oavsett har självförsörjningsprincipen varit en central del 16

i den svenska neutraliteten, som bidrog till att utveckla en militär med kapaciteten att 

försvara hela det svenska territoriet.  Men trots ställningen om en självförsörjande 17

militär har svensk vapenindustri varit, och allt mer blivit, beroende av import respektive 

export av materiel till försvaret, vilket jag återkommer till senare i avsnittet.  Efter 18

kalla kriget kom också mänsklig säkerhet att innefattas i regeringens förståelse av 

säkerhetsbegreppet, men den utvecklingen hamnade i skymundan för fokuset på den 

nationella säkerheten, vilket tillverkningen och exporten av krigsmateriel har lyfts fram 

som exempel på.  19

 Som nämt ovan hade neutralitetsprincipen stort stöd från samhället och har 

omnämnts som en ”identitet” snarare än enbart en policy eller princip. Den svenska 

neutraliteten anses vara tätt kopplad till nationell stolthet, och har benämnts som en 

”dogm”, en så stark svensk princip att det inte skulle vara politiskt möjligt att förändra 

den utan att förlora stödet från befolkningen.  Sverige har också beskrivits ha en 20

självbild av att vara en ”humanitär stormakt”.   Denna självbild och identitet har inte 21

enbart varit betydelsefull för att motivera säkerhets- och försvarspolitiska mål och 

tillvägagångssätt, utan har också påverkat relationen till potentiella mottagarländer.  22

Sverige har till exempel lyfts fram som exempel på en stat som lyckats etablera sig som 

 Thelander (2010), s. 65 & Stenlås (2008) s. 24-24.15

 Ikegami, Masako. The end of a ’national’ defence industry? Impacts of globalization on the Swedish 16

defence industry. Scandinavian Journal of History. Vol. 38, nr. 4, 2013: 436–457, s. 440.

 Coetzee, Wayne. The interplay between national interest and idealism regarding Sweden’s Gripen 17

exports. South African Journal of Military Studies. Vol. 45, Nr. 1, 2017: 45–66, s. 51.

 Thelander (2010), s. 65 & Nilsson, Mikael och Wyss, Marco. The Armed Neutrality Paradox: Sweden 18

and Switzerland in US Cold War Armaments Policy. Journal of Contemporary History. Vol. 51, nr. 2, 
2016: 335–363, s. 337.

 Coetzee (2017), s. 51.19

 Sundelius (1990), s. 124.20

 Aggestam, Bergman-Rosamond (2016), s. 326.21

 Coetzee (2017), s. 61.22
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en normativ kraft inom den internationella vapenexporten.  Dessutom har det sagts att 23

Sverige tillsammans med krigsmateriel exporterar en moralisk övertygelse, eftersom 

mottagarstaten förväntas ta del av den liberala idén om solidaritet, fred och utveckling 

som kännetecknar Sverige.  24

 Att Sveriges förmåga till självförsvar, och därmed ställning som icke-allierad, 

skulle hotas om landet blev beroende av importerat krigsmateriel var ett av de främsta 

argumenten för den inhemska produktionen.  Däremot menar vissa forskare att det inte 25

finns någon hög trovärdighet för den svenska neutraliteten under kalla kriget, eftersom 

landet var beroende av militärteknologi importerad från bland annat USA.  Det beror 26

på att ju mer avancerad den militära teknologin blev i Sverige, desto större blev 

beroendet av utländsk vapenteknologi.  Likt annat inom den svenska försvarspolitiken 27

har detta lyfts fram som paradoxalt, och har till exempel omnämnts som ”den väpnade 

neutralitetsparadoxen”.  Alltså resulterade strävan om att ha en självförsörjande militär, 28

ihop med neutralitetsprincipen, i att Sverige ändå blev beroende av 

krigsmaterielimport.  Förutom importen har vapenindustrin i Sverige också blivit allt 29

mer beroende av export sedan 1960-talet, en anledning är att bidragen till industrin 

minskat.  De ekonomiska drivkrafterna bakom utvecklingen av svensk vapenindustri, 30

försvars- och säkerhetspolitik samt krigsmaterielexport är fler, och har varit 

återkommande i forskningen på området. Det paradoxala i svensk vapenpolitik går hand 

i hand med dessa och de presenteras därför i samband med varandra här nedan.  

 Det råder konsensus inom forskningen att försvarsindustrin är strategiskt 

utformad för att gynna privata aktörer, och att industriella och ekonomiska intressen 

traditionellt prioriteras inom vapenexporten framför andra mål och intressen.  Det är 31

inte enbart aktuella avtal om krigsmaterielexport som räknas in bland ekonomiska 

 Erickson, L. Jennifer. Market imperative meets normative power: Human rights and European arms 23

transfer policy. European Journal of International Relations. Vol. 19, nr. 2, 2011: 209–234, s. 224.

 Coetzee (2017), s. 61.24

 Stenlås (2008), s .20.25

 Nilsson, Wyss (2016), s. 337.26

 Stenlås (2008), s. 20.27

 Stenlås (2008), s. 20 & Nilsson, Wyss (2016), s. 337.28

 Nilsson, Wyss (2016), s. 337.29

 Thelander (2010), s. 65.30

 Coetzee (2017), s. 47 & Feldman (2012), s. 81-82 & Thelander (2010) s. 66.31
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drivkrafter bakom exporten. Avtalen har också betydelse för den svenska ekonomin ur 

ett större perspektiv eftersom de medför starka implikationer för fortsatt handel med 

mottagarlandet i framtiden också inom andra marknader.  Däremot är det inte 32

renodlade marknadskrafter som pekas ut som de bakomliggande orsakerna till staters 

framväxande vapenexport, utan den politk som bedrivits av staternas regeringar.  En 33

faktor som främjar ekonomiska drivkrafter för vapenexport som lyfts fram är den straka 

lobbyverksamheten som existerar för vapenproduktion.  Lobbyismen värnar 34

industriella och finansiella intressen och har uppstått ur den initiala produktionen av 

vapen, vilken huvudsakligen motiverades av säkerhetspolitiska mål.  Den ekonomiska 35

drivkraft som sedan vuxit fram resulterar i två saker. För det första undermineras de 

strategiska och politiska målen bakom exporten, vilket gör vapenexporten 

motsägelsefull, och för det andra designas vapen för exportmarknadens behov och inte 

för landets behov.  Sveriges försvarsindustri har också inom forskning kallats för ”ett 36

svenskt militärindustriellt komplex”, vilket syftat på dess informella institutionella 

struktur.  37

 En av de absolut främsta orsakerna till varför krigsmaterielindustrin och 

exporten kom att bli så betydelsefull för nationell, såväl som privata aktörers, 

ekonomiska intressen är den internationalisering som skett på området. Trots att 

Sverige, i relation till sin ekonomi, lyckats upprätthålla en relativt stor försvarsindustri 

under kalla kriget, var det först efter kriget när industrin internationaliserades och 

kommersialiserades som den verkligen började växa och ta fart.  Den finansiella krisen 38

i Sverige 1992 ledde vägen för sammanslagningar av svenska försvarsföretag med 

utländska, vilket gjorde att industrin växte så pass mycket att Sverige blev en av de 

främsta exportörerna av krigsmateriel på den internationella marknaden.  I takt med 39

 Coetzee (2017), s. 61.32

 Smith, Ron och Humm, Anthony och Fontanel, Jacques. The Economics of Exporting Arms. Journal of 33

Peace Research. Vol. 22, nr. 3, 1985: 239–247, s. 242.

 Smith, Humm, Fontanel (1985), s. 239, 243.34

 Smith, Humm, Fontanel (1985), s. 239, 243.35

 Smith, Humm, Fontanel (1985), s. 244.36

 Stenlås (2008), s. 1,4 & Ikegami (2013), s. 449.37

 Ikegami (2013), s. 440, 446.38

 Ikegami (2013), s. 437.39
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den internationella vapenmarknadens framfart förändrades försvars- och 

säkerhetsprincipen om en självförsörjande militär och Sverige övergick till 

försvarsindustriella policys som byggde på export.  Istället för att fokusera på den 40

inhemska produktionen blev internationellt försvarsarbete prioritet vilket bland annat 

innebar ett brett teknologiskt utbyte med olika aktörer på den internationella arenan.  41

Den svenska försvarspolitiken anpassades och försvarsindustrin blev både mer stabil 

samtidigt som den expanderade i takt med utvecklingar på den internationella 

marknaden. Men förutom att det är ett exempel på Sveriges förmåga till ekonomisk 

tillväxt har det också lett till en allt mer växande kritik mot vapenexporten.  På det här 42

viset har krocken mellan Sveriges neutrala principer och utvecklingen av den svenska 

försvarsindustrin i tidigare studier beskrivits växa fram ur historiska händelser och 

internationella politiska lägen. 

 Paradoxen i den svenska krigsmaterielindustrin och export nämndes först i 

inledningen, och ytterligare några gånger i det här avsnittet. Att det existerar en sådan 

råder konsensus kring i den tidigare forskningen, och förklaringarna fokuserar främst på 

ekonomiska motiv. Till exempel har den svenska krigsmaterielexporten sagts vara en del 

av ”det svenska dilemmat”, när det analyserats utifrån teorier om ekonomisk 

kapitalisering och vinst.  Ur ett sådan perspektiv ska kapitalistiska stater fylla två 43

motsägelsefulla funktioner, den om ekonomisk tillväxt och den om social harmoni, 

vilket kan legitimera statens tillvägagångssätt för det förstnämnda.  Inom den tidigare 44

forskning har det också förts fram att den svenska beväpningspolitiken på ett retoriskt 

sätt har utnyttjat neutraliteten.  Och i en annan studie som fokuserat på korruption 45

inom vapenhandel dras slutsatsen att moraliska aspekter kan överskuggas av 

ekonomiskt motiverad rationalitet.  Precis som policys för att skydda mänskliga 46

rättigheter sägs gå emot de ekonomiska intressena, har mål för att motverka korruption 

 DeVore, R. Marc. Reinventing the Arsenal: Defense-Industrial Adaptation in Small States. The Korean 40

Journal of Defense Analysis. Vol. 28, nr. 1, 2016: 31–48, s. 31, 41 & Coetzee (2017), s. 61.

 Coetzee (2017), s. 61.41

 DeVore (2016), s. 42.42

 Feldman (2012), s. 77-78.43

 Feldman (2012), s. 78.44

 Feldman (2012), s. 81.45

 Thelander (2010) s. 66.46
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inom vapenindustrin hamnat i konflikt med bevarandet av den svenska vapenindustrin.  47

På så vis kan den ekonomiska aspekten förklara varför staten både är och har varit 

tillmötesgående för vapenindustrins intressen.  Det moraliska dilemmat kvarstår 48

ändock och likaså frågan om vilka stater Sverige i fortsättningen ska exportera till, eller 

om svensk vapenexport ska upphöra.  49

 Även på internationell nivå har staters åtaganden och efterlevnad av regelverk 

som styr frågor om krigsmaterielexport ifrågasatts. FN:s vapenhandelsfördrag, eller 

liknande regelverk, följs inte i den mån som de undertecknade staterna utlovat, och 

dessutom har regelverken visat sig vara utformade så att de gynnar industrin före 

mänskliga rättigheter.  Det främsta syftet med EU:s gemensamma ståndpunkt och ATT 50

har sagts vara högst politiskt, och finns till för att upprätthålla staters internationella, 

såväl som nationella, goda rykte om ansvarstagande och normerande hög moral.  Till 51

exempel är det ekonomiskt nödvändigt för den europeiska vapenindustrin att exportera 

produkter, trots att den hindrar EU:s strävan om att vara ledande sett ur moraliska 

aspekter.  Dessa nya normer om ansvarsfull vapenexport har beskrivits gå emot de 52

utrikespolitiska, nationella säkerhets- och ekonomiska intressen som traditionellt legat 

till grund för vapenexporten.  I en internationell kontext har arbetet att förena de 53

växande idéerna om att vara ansvarsfulla medlemmar i det internationella samfundet 

med rådande uppfattningar om staters suveränitet , särskil t gällande 

krigsmaterielexporten, pekats ut som förklaring till glappet mellan policys och dess 

förverkligande.  54

 Den forskning som presenterats ovan har berört perspektiv på svensk och 

internationell krigsmaterielexport och de avtal och regelverk som finns till för att reglera 

den. Få av de studier som presenterats har inkluderat de svenska principerna för 

 Thelander (2010), s. 64.47

 Thelander (2010), s. 65.48

 Thelander (2010), s. 64.49

 Perlo-Freeman (2020) s. 189-190.50

 Perlo-Freeman (2020) s. 198 & Erickson (2011), s. 209 & Erickson, L. Jennifer. Dangerous trade: arms 51

exports, human rights, and international reputation. New York, Columbia University Press, (2015), s. 
148.

 Eriksson (2011), s. 209.52

 Erickson (2015), s. 140.53

 Erickson (2015), s. 155.54
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tillståndsprövning som reglerar exporten av krigsmateriel, och de har aldrig varit en 

studies huvudsakliga fokus. Däremot har det artikulerats att det är ont om forskning på 

svensk försvarsindustri, och att det i synnerhet fattas studier om ”the decision-making 

structures of Sweden’s weapon production and procurement and their political 

legitimacy”.  Utifrån det rådande forskningsläget om vapenindustrin, 55

krigsmaterielexport och föränderliga utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska policys i 

relation till nationella mål om ekonomisk tillväxt och dess förenlighet med 

neutralitetsprinciper och den svenska självbilden, tar sig min uppsats form. Förutom att 

principerna för tillståndsprövningen hittills inte varit centrala inom forskningen, är det 

särskilt relevant att genomföra en undersökning av dem nu, eftersom de nyligen 

uppdaterats. De nya riktlinjerna kan då anses säga mer om regeringens syn på 

krigsmaterielexporten idag. Mitt bidrag till forskningen är därför att studera de svenska 

riktlinjerna som styr tillståndsprövningen för krigsmaterielexporten, vilka uppdaterades 

2018 och återges i samlad form i den proposition där de först presenterats. 

 Stenlås (2008), s. 3.55
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3. Teori och metod 

Teori - Liberal militarism och dess legitimering  
Syftet med en teori är att den tillför ett djup i analysen av de resultat som kommer ur 

undersökningen. Det teoretiska ramverk som appliceras är tänkt att bidra till en mer 

komplex förståelse av frågan och ämnet. I den här uppsatsen används en teori om liberal 

militarism och dess legitimering. Inledningsvis kommer jag presentera Anna 

Stavrianakis artikel ”Legitimising liberal militarism: politics, law and war in the Arms 

Trade Treaty”, vilken teoribildningen vilar på. I den utvecklar hon konceptet om militär 

liberalism, som ett alternativ till förklaringar om normer om mänsklig säkerhet, för att 

komma åt glappet mellan staters åtaganden och efterlevnad av FN:s 

vapenhandelsfördrag, och liknade avtal.  Normer om mänsklig säkerhet har 56

Stavrianakis dessutom mer nyligen argumenterat är en form av militarism, vilket 

tydliggör varför ett alternativ till sådana förklaringsmodeller är nödvändigt.  Även 57

Bryan Mabees förklaring av begreppet liberal militarism har bidragit till den förståelse 

av det som tillämpas i den här uppsatsen. För att teorin om liberal militarism på ett 

fullgott sätt skulle inbegripa de för undersökningen relevanta aspekterna har också 

perspektiv från Richard Perkins och Eric Neumayer inkluderats. När de studier och 

perspektiv som har betydelse för uppsatsen presenterats sammanfattas teorin om liberal 

liberalism till den aktuella kontexten och slutligen definieras några för undersökningen 

centrala begrepp. 

 Stavrianakis huvudargument är att det främsta målet med FN:s 

vapenhandelsfördrag (ATT) är att legitimera liberala former av militarism. Militarism 

förstås som ”the social and international relations of the preparation for, and conduct of, 

organized political violence” , vilket är en sociologisk förståelse för begreppet som 58

 Stavrianakis, Anna. Legitimising liberal militarism: politics, law and war in the Arms Trade Treaty. 56

Third World QuarTerly. Vol. 37, nr. 5, 2016: 840–865, s. 840-841. 

 Stavrianakis, Anna. Controlling weapons circulation in a postcolonial militarised world. Review of 57

International Studies. Vol. 45, nr. 1, 2019: 57–76.

 Stavrianakis (2016), s. 845.58
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definierats av Stavrianakis tillsammans med Jan Selby några år tidigare.  Liberala 59

former av detta, det vill säga den liberala militarismen, utövas av liberala stater i väst 

och kännetecknas bland annat av högteknologisk och vinstdriven produktion av 

krigsmateriel, och en uppfattning om att den egna staten främst verkar som en 

ekonomisk, industriell och kommersiell makt.  Liberal militarism innefattar också ett 60

distanserande från våld mot befolkningar i det globala syd, trots att den bygger på 

ideologier om universalism, samtidigt hålls konflikter på det egna territoriet undan.  61

Stavrianakis skriver också att samhällets deltagande i det militära är väldigt lågt inom 

liberal militarism, dessutom samexisterar stat och kapital trots att dessa sägs vara 

separerade.  Mabee förklarar liberal militarism som att det kopplar samman 62

liberalismens ideologi med militär makt, som i sin tur är tätt sammanlänkad med 

liberala uppfattningar om modernisering.  Att fokusera på ”militär modernisering” 63

inom liberal militarism är bättre än att tänka på det som ”liberal krigsföring”, menar 

Mabee, eftersom militär makt då inkluderar krigsförberedelser, såväl som krig, och kan 

ses som en del i en större politisk ekonomi.   64

 Det är däremot inte enbart kännetecknen för liberal militarism som har betydelse 

för idén om liberal militarism. Teorin bygger till lika stor del på de processer som 

legitimerar och upprätthåller den liberala militarismen, där rättfärdigande som bygger 

på moraliska värderingar om mänskliga rättigheter spelar en central roll.  Det verktyg 65

som är centralt för legitimeringen av den liberala militarismen är enligt Stavrianakis 

juridik, alltså lagar, regelverk och riktlinjer.  Stavrianakis skriver att den legitimerande 66

funktionen av regleringssystem ”has been uploaded into the ATT in the way it 

introduces a balancing act in which states can weigh the risk of human rights violations 

 Stavrianakis, Anna, och Jan Selby. Militarism and International Relations in the 21st Century. I 59

Militarism and International Relations: Political Economy, Security, Theory, Anna Stavrianakis och Jan 
Selby (red.), 3–18. Abingdon: Routledge, 2012, s. 3, 14.

 Mabee, Bryan. From ‘liberal war’ to ‘liberal militarism’: United States security policy as the promotion 60

of military modernity. Critical Military Studies. Vol. 2, nr. 3, 2016: 242–261, s. 244 & Stavrianakis 
(2016), s. 841, 845.

 Stavrianakis (2016), s. 845.61

 Stavrianakis (2016), s. 845.62

 Mabee (2016), s. 242-243.63

 Mabee (2016), s. 244.64

 Stavrianakis (2016), s. 841, 845.65

 Stavrianakis (2016), s. 844-845.66
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against the interests of peace and security and justify exports in the name of the latter.”  67

Den retorik som format juridiken på området, och som legitimerar västerländska staters 

export av krigsmateriel, är utformad så att den lyfter in ett element av riskbedömning 

samt möjligheten att väga motsägelsefulla mål mot varandra.  Riskbedömning anses 68

främja, snarare än begränsa, vapenexporten just för att den framhäver flexibilitet och 

bedömning som viktig aspekter.  Dessutom avgörs de nationella intressena för 69

vapenexport av staten, och mycket av informationen kring bedömningen är 

sekretessbelagd, vilket ytterligare försvårar för att följa de medmänskliga värderingar 

som sägs ligga till grund för riktlinjerna.  Exporten hamnar sedan i skymundan från de 70

lagar som finns till för att reglera den.  I övrigt förlorar argument om regelverkens 71

bidragande till en normativ förändring sin kraft i och med att många stater redan har 

liknande nationella regelverk som framstås vara striktare än de internationella.  72

 Ytterligare ett resultat av utformningen i dessa regelverk, där mänskliga 

rättigheter vävs ihop med den humanitära rätten, är att det banar väg för högteknologiskt 

våld medan mindre teknologiskt våld kriminaliseras. Högteknologiska militära makter 

kan därför enklare hävda att det våld som brukas av dem är mer humant, eftersom 

mänskliga rättigheters inblandning i regelverken används som ett rättfärdigande. 

Högteknologiska liberala stater blir därmed svårare att ställa till svars för att ha brukat 

våld, i och med att lågteknologisk krigföring fått allt fokus, vilket också belyser den 

politiska aspekten i frågan.  73

 I den forskning som Stavrianakis artikel bygger på ses lagar och internationella 

avtal om att reglera krigsmaterielexport som en normativ och progressiv täckmantel, 

vilken skymmer de materiella och strategiska intressen som egentligen motiverar stater 

att skriva under dessa.  Men dessa studier lyckas inte förklara hur det egentligen går 74

 Stavrianakis (2016), s. 841.67

 Stavrianakis (2016), s. 841, 852.68

 Stavrianakis, Anna. When ‘Anxious Scrutiny’ of Arms Exports Facilitates Humanitarian Disaster. The 69

Political Quarterly. Vol. 89, Nr. 1, 2018: 92–99, s. 98-99.

 Stavrianakis (2018), s. 98-99.70

 Stavrianakis (2016), s. 841.71

 Stavrianakis (2016), s. 855.72

 Stavrianakis (2016), s. 852.73

 Stavrianakis (2016), s. 844.74
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till, och går miste om att belysa det politiska retoriska arbetet i ATT och liknade 

regelverk, menar Stavrianakis.  Det är alltså inte så pass enkelt som att påstå att lagar 75

enbart fungerar som en täckmantel, eftersom lagar och allt det juridiska arbetet kring 

dem spelar en viktig roll i processen att legitimera västerländska liberala formerna av 

militarism, och är därför ett medel i sig.  En effekt av legitimeringsprocessen som 76

Stavrianakis beskriver är just att ett undertecknande av ATT ger intrycket av att staten i 

fråga är både ansvarsfull och besitter god moral.  Stavrianakis förkastar alltså inte den 77

forskning hon hänvisar till, som kommer fram till att avtal om exportkontroll gör just 

det, utan anser bara att den misslyckats med att förklara hur och varför.  

 I Stavrianakis förklaringsmodell, som ämnar att fylla den luckan från tidigare 

forskning, lägger hon mindre vikt vid den geopolitiska aspekten som bland annat 

Perkins och Neumayer skriver om. I min teori om liberal militarism och dess 

legitimering kommer jag att lyfta in Perkins och Neumayers förståelse för betydelsen av 

staters territoriella makt.  Perkins och Neumayer dementerar uppfattningen att stater 78

sedan kalla krigets slut blivit mindre självcentrerade och mer fokuserade på att skydda 

medborgares fri- och rättigheter utanför det egna territoriet. Att stater lagt mindre vikt 

vid de egna intressena för ekonomi, säkerhet och makt, till förmån för nya universala 

moraliska principer, menar de, är endast ett felaktigt narrativ om den sociala rumsliga 

utvecklingen.  I själva verket är den territoriella egoismen fortsatt stark, men blir synlig 79

i synnerhet när vapenexport sker till länder som gynnar exportlandets ekonomiska och 

säkerhetspolitiska intressen.  Berättelsen om den nya kosmopolitiska mänskligheten är 80

egentligen del av en mer omfattande diskursiv strategi för stora västerländska 

vapenexportörer att legitimera redan existerande säkerhetspolitiska mål, ekonomiska 

intressen och territoriell kontroll.  Studien finner att nationella säkerhets- och 81

ekonomiska intressen motvilligt, om någonsin, offras av stater till förmån för 

 Stavrianakis (2016), s. 844-845.75

 Stavrianakis (2016), s. 841, 844.76

 Stavrianakis (2016), s. 841.77

 Perkins, Richard och Neumayer, Eric. The organized hypocrisy of ethical foreign policy: Human rights, 78

democracy and Western arms sales. Geoforum. Vol. 41, 2010: 247–256.

 Perkins & Neumayer (2010), s. 254-255.79

 Perkins & Neumayer (2010), s. 248.80

 Perkins & Neumayer (2010), s. 247, 254 81
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människors rättigheter utanför det egna territoriet.  Suveräniteten existerar än i allra 82

högsta grad, och bidrar till att upprätthålla den territoriella makten, kontrollen och 

egoismen som bland annat styr vapenexporten.  83

 Jag anser att den geopolitiska aspekten behövs i teoribildningen för att ge 

analysen om statliga lagar och riktlinjer för krigsmaterielexport, där frågor om 

mänskliga rättigheter är centralt, ett större djup. Därför har jag valt att inkludera synen 

på staters egenintresse av att bevara territoriell kontroll i konceptet om liberal militarism 

och dess legitimering. Slutligen kommer jag nu kort att sammanfatta de huvudsakliga 

poängen i teorin, och lyfta fram de viktigaste begreppen som sedan återkommer i 

uppsatsens analys. Teorin tolkar framväxten av specifika policys för reglering av 

krigsmaterielexport som ett legitimerande av en specifik liberal krigföring, och 

krigsförberedelser, där just den export som ska regleras ingår. De legitimerande 

elementen i regelverkens formuleringar bygger på antaganden om att militär utbredning 

och beskyddande av mänskliga rättigheter är fullt kompatibla.  Formuleringarna i sig är 84

uppbyggda kring principer om riskbedömning och diverse normaliserande moraliska 

krav, vilka i förlängningen bidrar till rättfärdigandet av eventuell export.  Förutom att 85

utformningarna av regelverken, bland annat ATT, skapar ett intryck av moral och 

ansvarstagande hos de undertecknade staterna, möjliggör de samtidigt för den liberala 

militarismen att fortsätta utvecklas utom räckvidd för kritisk granskning. Det är inte en 

slump att en specifik form av militarism legitimeras av policys för vapenexport, utan det 

juridiska arbetet är format just så att liberala västerländska former av krigföring och 

krigsförberedelser gynnas. Därför är konceptet om liberal militarism och dess 

legitimering lika viktiga i teorin om liberal militarism. Ytterligare kännetecken för 

liberal militarism är att den är högteknologisk, utgår från en ideologi om modernisering, 

tjänar staters nationella ekonomiska intressen och motiveras av staters strävan att 

bibehålla territoriell kontroll. 

 Förutom begreppet om liberal militarism, som precis förklarats en andra gång, 

är legitimering genom riskbedömning, principer om universella mänskliga rättigheter 

och territoriell kontroll viktiga begrepp, eller koncept, som återkommit i presentationen 

 Perkins & Neumayer (2010), s. 254.82

 Perkins & Neumayer (2010), s. 247, 254.83

 Stavrianakis (2016), s. 854.84

 Stavrianakis (2016), s. 844.85
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av teorin. I studien syftar legitimering till den retorik och de formuleringar som 

återfinns i de juridiska regelverk som reglerar exporten av krigsmateriel, och som i hög 

utsträckning är politiska. Riskbedömningen syftar till processen om att väga 

beskyddande av rättigheter mot motsägelsefulla säkerhets- och försvarspolitiska skäl. 

Slutligen kommer konceptet om territoriell kontroll syfta till staters suveränitet och 

ekonomiska egenintressen, vilka upprätthålls strategiskt genom diskurser om mänskliga 

rättigheters universalism och kosmopolitism. Innebörden av den territoriella kontrollen  

återfinns i det som kallas för ”säkerhets- och försvarspolitiska skäl”, och ingår därför i 

riskbedömningen. 

 Teorin lämpar sig för min uppsats eftersom den lägger stor vikt vid styrande 

policys och hur de bidrar till att upprätthålla en legitimerande diskurs där nationella 

egenintressen skyddas samtidigt som intrycket av god moral och ansvarstagande 

bevaras. Dessa ämnen återfinns i den paradox om svensk krigsmaterielexport, som 

beskrivs i indelningen och i problemformuleringen, som legat till grund för uppsatsens 

frågeställning. Stavrianakis syn på juridikens betydelse för rättfärdigandet av den 

liberala militarismen, kombinerat med vikten av staters suveränitet och fortsatta prioritet 

av det egna territoriet, gör att teoribildningen fungerar väl i min undersökning, med 

materialet, och med den metod jag valt, vilken presenteras här näst. 

Metod - What’s the problem represented to be? 
I metodavsnittet kommer jag inledningsvis att presentera metodens utgångspunkt, mål 

och syfte samt förklara några centrala begrepp. Därefter introduceras de sex frågor som 

ligger till grund för analysen med en kort sammanfattning av varje. Slutligen kommer 

jag att argumentera för valet av metod samt föra en diskussion om eventuella brister och 

svårigheter som den kan tänkas medföra. 

 Metoden ”What’s the problem represented to be?”, hädanefter WPR-metoden, är 

en form av policyanalys som utvecklats av Carol Bacchi, professor emerita i politik vid 

University of Adelaide.  Till skillnad från att undersöka hur styrning sker genom 86

policys undersöks WPR-metoden hur vi styrs genom problemframställningarna i dem.  87

WPR-metoden är en poststrukturalistisk metod med breda inslag av foucauldiansk 

 Carol Bacchi. https://carolbacchi.com/, (hämtad 2020-12-03).86

 Bacchi (2009), s. xi, xiii.87
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diskursanalys, och likt Foucault placerar Bacchi makt centralt i analysen.  Diskurser 88

förstås inom metoden som socialt konstruerade kunskapsformer, vilka produceras och 

upprätthålls genom policys.  WPR-metoden använder Foucaults begrepp 89

styrningsmentalitet (eng. governmentality) för att förklara tänkandet som informerar 

olika styrningsformer.  Metoden undersöker alltså på vilket sätt kunskap förstås, 90

styrningsmentaliteten, som i sin tur ligger till grund för skapandet av policys. Dessa 

policys bidrar i förlängningen till att reproducera diskurser där styrningsmentaliteten 

blir det dominerande sättet för att förstå kunskap och skapa mening. Med andra ord blir 

det sätt som skaparna av en policy förstår och framställer problem på också det 

dominerande sättet att problematisera en viss fråga på.  

 Med hjälp av metoden identifieras och granskas problemframställningar i 

utvalda policys genom att ställa sex bestämda frågor till materialet.  Syftet är att 91

ifrågasätta och problematisera hur problem skapas och förstås utan att acceptera 

problemen i den form som de framställs i. På så vis skiljer sig WPR-metoden från mer 

konventionella former av policyanalys.  I WPR-metoden används ”problematisering” 92

på två sätt. Det syftar i vissa fall till sättet som frågor blir till problem, hur problemet 

skapas, eller till att granska och undersöka det föregående.  En problemframställning 93

(eng. problem representation) syftar till den förståelse av ett problem som en policy  

presenterar och medför.   94

 Av de frågor som ställs till materialet är de första tre mer undersökande och 

handlar om att urskilja problemframställningar, medan de tre sista frågorna tar en mer 

granskande och kritisk ställning och öppnar för en djupare analys. WPR-metodens sex 

frågor presenteras nedan:  95

1. Vad framställs som problemet i policyn? 

 Bacchi (2009), s. vi, 26, 34-35.88

 Bacchi (2009), s. 35.89

 Bacchi (2009), s. 25-27, 276.90

 Bacchi (2009), s. xii, xvi.91

 Bacchi (2009), s. vii, xvi, xvii, 1, 32, 46.92

 Bacchi (2009), s. 32.93

 Bacchi (2009), s. xii.94

 Bacchi (2009), s. xii, 2. Frågorna har översatts av mig från engelska till svenska.95
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Målet med den första frågan i en WPR-analys är att identifiera vilken eller vilka 

problemframställningar som finns i en given policy. I varje policy finns underförstådda 

problemframställningar. Det som föreslås i en policy eller i specifika riktlinjer avslöjar 

vad avsändaren anser är ett problem, eller problemen, i frågan. Om en policy innehåller 

olika problemframställningar kan de dessutom vara motsägelsefulla.  96

2. Vilka förutsättningar eller antaganden styr framställningen av problemet? 

Den andra frågan som ställs till materialet handlar om att undersöka vilken kunskap som  

tas för givet i policyn. Kunskapen, som Bacchi kallar den ”konceptuella logiken”, är 

både utgångspunkten för problemframställningar i policyn, samt det som gör dem 

begripliga. Den konceptuella logiken är djupt rotad i en kulturella kontexter och 

kulturella antaganden reflekteras därför ofta i policys vilket gör dem till något kulturellt. 

Att identifiera samt analysera de kulturella värderingarna och premisserna som återfinns 

i en given policys framställning av problem är således målet med den andra 

analysfrågan.  Uppgiften är alltså att synliggöra antaganden eller förutsättningar som 97

återfinns i själva problemframställningen, och inte att ta reda på antaganden eller 

fördomar som skaparen av policyn haft.  98

 Eftersom policys utformas i diskurser och bidrar till ett meningsskapande genom 

språkanvändning är en form av diskursanalys passande för att identifiera antaganden i 

policyn. Bacchi ger förslag på tre analysmetoder som lämpar sig för detta; att undersöka 

dikotomier, koncept eller kategorier.  En dikotomi medför underförstådda hierarkier 99

som bidrar till att skapa förståelse. De koncept som är intressanta att identifiera är 

sådana som sällan ses som konstruerade på grund av dess historiska och kulturella 

förankring, till exempel konceptet demokrati. Enligt Bacchi verkar staten utifrån 

specifika förståelser av koncept vilket gör det svårt att bestrida dem. Genom att 

undersöka vilken mening ett koncept ges i en problemframställning kan man också 

undersöka om en annan mening skulle förändra sättet som problemet framställs på. 

Slutligen kan en metod vara att analysera vilka kategorier eller grupper av människor 

 Bacchi (2009), s. 2-4.96

 Bacchi (2009), s. ix-x, 4-7.97

 Bacchi (2009), s. 4.98

 Bacchi (2009), s. 7.99
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som behandlas i en policy, och hur dessa bidrar till att ge mening åt de problem som 

presenteras.  100

3. Hur har framställningen av problemet uppstått? 

Till skillnad från föregående fråga handlar tredje steget av WPR-metoden inte om 

diskursiva praktiker. Istället läggs fokus på att undersöka vilka bakomliggande beslut 

som bidragit till den identifierade problemframställningen. Vilken utveckling har lett 

fram till hur ”problemet” ses på och förstås idag? Syftet med frågan är att lyfta fram 

vilka omständigheter som tillåtit vissa problemframställningar att utformas och bli 

dominerande.  På så vis inkluderas ett genealogiskt perspektiv i analysen som 101

framhäver maktdynamiken i den historiska utvecklingen.  102

4. Vad problematiseras inte i problemframställningen? 

Med den fjärde frågan undersöks de begränsningar som problemframställningen 

medför. Vad artikuleras inte? Kan ”problemet” förstås på något annat sätt? Syftet är att 

reflektera över de problem och perspektiv som tystas i problemframställningen.  103

5. Vilka effekter skapas av problemframställningen? 

I en WPR-analys syftar inte effekter på resultat, utan på mer subtila diskursiva effekter 

som problemframställningen leder till. En utgångspunkt för metoden är antagandet om 

att en del problemframställningar är mer skadliga för medlemmar i vissa grupper än de 

är för andra. Därför ämnar den femte frågan att ta reda på vilka effekter specifika sätt att 

framställa problem på medför, för att därefter kunna granska dessa kritiskt.  104

 Tre sorters effekter står i fokus för analysen; diskursiva effekter, 

subjektiviseringseffekter och levda effekter.  Den första har starkt koppling till 105

föregående frågor och handlar om vilka förstörande effekter som kan uppstå till följd av 

att en del tänkbara åtgärder uteslutits i en policy. Subjektiviseringseffekter syftar till att 

 Bacchi (2009), s. 7-9.100

 Bacchi (2009), s. 10-11.101

 Bacchi (2009), s. 275. Genealogin som Bacchi formulerat den tredje frågan efter utgår från Foucault.102

 Bacchi (2009), s. 12-13.103

 Bacchi (2009), s. 15.104

 Bacchi (2009), s. 16-17.105
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ta reda på hur policys skapar sociala förhållanden, hur vi blir till och placeras in i 

rådande d i skurser. S lu t l igen undersöks de mater ie l la fö l jderna av 

problemframställningen, de effekter som bokstavligen kan påverka liv och död.  106

6. Hur och var produceras, sprids och försvaras problemframställningen? Hur 

kan den ifrågasättas, förhindras och förändras?   

Den sista frågan bygger vidare på tredje analysfrågan och syftar till att uppmärksamma 

hur den aktuella problemframställningen blivit den dominerande. Målet är vidare att 

undersöka möjligheten att utmana de problemframställningar som genom de tidigare 

frågorna identifierats vara skadliga. Fokus i den sjätte frågan är att ta reda på hur 

framställningen av problemet som återfinns i policyn vinner legitimitet och når ut till 

den tilltänkta publiken.  107

Analysmetoden WPR är passande för min undersökning av de förändrade riktlinjerna, 

den policy, som utgör materialet i uppsatsen. Utöver att metoden är en form av 

policyanalys, vilket faller sig naturligt då ens material är en sådan, fokuserar den också 

på själva policyn i sig, och inte på att lösa de problem som återfinns i den. Eftersom 

studien ska undersöka vad regeringen framställt som problem i frågan om 

krigsmaterielexport, och inte hur de nya riktlinjerna implementeras eller ”fungerar”, 

framstår WPR-metoden vara ett träffsäkert metodval.  

 Bacchi skriver själv på sin hemsida att forskare tenderar att förbise att också 

granska de egna resultaten som kommit ur en WPR-analys genom de sex frågorna. 

Även fast detta redan från början varit en del av metoden har det senare kommit att 

inkluderas som en sjunde fråga med självreflektion som mål.  Det stämmer att 108

självreflektion, eller reflexivitet, alltid varit en viktig del i en WPR-analys, och det finns 

en del saker att vara extra uppmärksam på. Det bör till exempel uppmärksammas om det 

finns motsättningar till det man lyfter fram i sin undersökning och även valet av 

material kan behöva granskas och reflekteras över.  Trots att kravet på reflexivitet inte 109

skulle beskrivas som en brist, så är det i alla fall en svårighet med metoden och något 

 Bacchi (2009), s. 16-17.106

 Bacchi (2009), s. 19.107

 Carol Bacchi. https://carolbacchi.com/faq/, (hämtad 2020-12-09).108
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som enkelt glöms bort vid tillämpning av WPR-frågorna. Därför är det av särkilt stor 

vikt att jag reflekterar över mina val och resultat på ett öppet och transparent sätt. 

 Sammanfattningsvis är målet med WPR-metoden att ifrågasätta 

problematiseringar i styrande policys genom att granska de premisser och effekter som 

problemframställningarna i dem innehåller.  För att synliggöra olika styrningsformer 110

identifieras problemframställningar i policys och granskas därefter kritiskt.  Metoden 111

lägger därför fokus på den kunskap och de meningsskapande processer genom vilka 

styrning sker.  I min studie är jag intresserad av de problemframställningar som 112

återfinns i regeringens proposition om skärpt exportkontroll av krigsmateriel. Vilka 

underliggande meningsskapande processer som finns i dem, hur de påverkar förståelsen 

av ”problemet” i frågan om krigsmaterielexport i stort, samt problemframställningarnas 

effekter kommer att ifrågasättas i min undersökning. Slutligen bör jag, oavsett vad jag 

kommer fram till i min undersökning, också fundera på om det hade funnits andra sätt 

att förstå resultaten på och om min egen analys innehåller några problemframställningar 

som kan ifrågasättas. 

 Bacchi (2009), s. xvi.110

 Bacchi (2009), s. 30.111

 Bacchi (2009), s. 26.112

26



4. Regeringens problematisering av 

riktlinjerna för krigsmaterielexporten 

I det här avsnittet presenteras undersökningen som gjorts av materialet utifrån metoden 

”What’s the problem representera to be?”. Vad som framställs vara problemet i 

propositionen är det första som metoden ämnar ta reda på. Som nämndes i 

metodavsnittet finns en tanke inom WPR att en policy är till för att fixa eller ändra på 

något. Det som ska fixas är också det som är problemet enligt de som tagit fram policyn. 

Därför börjar jag med att lyfta fram vilka förändringar eller tillägg som återfinns i 

propositionen, och som är viktiga för min frågeställning, för att sedan undersöka vad 

som framställs som problemet, eller problemen, som ligger till grund för dessa 

förändringar. Materialet visade sig under undersökningens gång kunna säga mer om en 

del av frågorna än om andra, därför kan omfattningen av delarna i undersökningen 

variera något. Det kommer finnas problemframställningar och förändringar i lagen om 

krigsmateriel ur propositionen som inte behandlas i den här undersökningen, till 

exempel sådant som rör sanktioner och straff vid överträdelser av 

uppgiftsskyldigheter.  Anledningen är att detta inte faller inom ramen för vad 113

undersökningen ämnar att undersöka, nämligen riktlinjerna för tillståndsprövning av 

exportkontrollen av krigsmateriel (hädan efter bara riktlinjerna). Frågorna kommer att 

presenteras i den ordning som introducerats i metodavsnittet och har i vissa fall 

omformulerats något så att de riktas specifikt till materialet, det vill säga propositionen 

om skärpt exportkontroll av krigsmateriel.  Resultaten analyseras därefter i nästa 114

avsnitt. 

1. Vad framställs i propositionen som ett problem? 

I läsningen av materialet har fyra förändringar eller tillägg i riktlinjerna funnits samt ett 

tillägg i lagen om krigsmateriel som reglerar ramarna för tillståndsprövningen. I lagen 

vill regeringen lägga till att tillstånd inte får ges om det strider mot Sveriges 

internationella förpliktelser, och i riktlinjerna stärks kraven på mänskliga rättigheter i 

 Prop. 2017/18:23, s. 90.113

 Prop. 2017/18:23.114
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mottagarlandet samtidigt som ett demokratikriterium och ett beaktande av rättvis och 

hållbar utveckling skrivs in. Dessutom förändras kraven på tillstånd vid export av 

gemensamt tillverkat materiel, från att handla om en ”svensk identitet” till att istället 

väga in olika svenska intressen. Genom att ta hjälp av de de förändringar som 

propositionen föreslår, är uppgiften nu att ta reda på vad vad som framställs som ett 

problem. 

 För att reda ut vad respektive förslag kan avslöja om regeringens syn på vilka 

problem som föreligger kommer de att undersökas var för sig. Däremot betyder det inte 

nödvändigtvis att det är olika problemframställningar som ligger bakom varje enskilt 

förslag, ibland har samma, eller likande, framställningar motiverat flera förslag. 

 I de nya riktlinjerna ska det utgöra hinder för exporttillstånd om det i 

mottagarlandet förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga 

rättigheter. Dessutom ska kriteriet om mänskliga rättigheter utgöra ett centralt villkor.  115

Tidigare var formuleringen sådan att ”omfattande och grova” kränkningar av mänskliga 

rättigheter utgjorde ett hinder,  och trots att regeringen i propositionen menar att 116

rättighetskriteriet redan tidigare utgjort ett centralt hinder är även det ett nytt tillägg i 

riktlinjerna, eftersom det inte uttryckligen stått i de gamla riktlinjerna.  Dessa skärpta 117

riktlinjer för beaktandet av mottagarlandets respekt för mänskliga rättigheter vittnar om 

att människorättskränkningar inte inkluderats tillräckligt i tillståndsprövningen, vilket 

uppfattas av regeringen som ett problem. I propositionen däremot är regeringen 

försiktig med att uttrycka något sådant. Faktum är att det ingenstans i avsnittet om ”En 

moderniserad exportkontroll”, där de nya riktlinjerna presenteras och motiveras, finns 

ett medgivande om att ett sådant problem föreligger.  Det finns dock på ett annat ställe 118

i propositionen, då regeringen förklarar att olika utrikespolitiska kriterier har stor 

betydelse, även fast de inte enligt regeringen bör specificeras i lagen. Vidare skriver 

regeringen att ”brister i fråga om exempelvis mänskliga rättigheter och demokratisk 

status i högre utsträckning än i dag bör leda till att en ansökan om tillstånd att bedriva 

 Prop. 2017/18:23, s. 67.115

 Prop. 2017/18:23, s. 50.116

 Prop. 2017/18:23, s. 48, 53 & Prop. 1991/92:174, s. 41-42.117
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verksamhet rörande krigsmateriel avslås”.  Sammantaget är det tydligt att regeringen 119

menar att tillståndsprövningen, som inte varit sträng nog, utgjort ett problem.  

 Citatet ovan gäller också angående vilken problemframställning som motiverat 

ett införande av demokratikriteriet i de nya riktlinjerna. Alltså, att det ses som ett 

problem att brister i den demokratiska statusen inte orsakat fler avslag för tillstånd, och 

att den demokratiska statusen inte beaktats tillräckligt i tillståndsprövningen. Det nya 

demokratikriteriet får, precis som respekten för mänskliga rättigheter, utgöra ett centralt 

villkor.  Demokratikriteriet kopplas ihop med vissa specifika rättigheter, till exempel 120

förenings- och demonstrationsfrihet, som ska gälla på lika villkor för alla i den 

mottagande staten. Detta sägs medföra att ”allvarliga missförhållanden för bl.a. kvinnor 

och barn, eller för medlemmar av minoritetsgrupper behöver beaktas vid 

bedömningen.”  På grund av att det i propositionen framstår som att demokratikriteriet 121

kommer leda till att ”allvarliga missförhållanden för bl.a. kvinnor och barn, eller för 

medlemmar av minoritetsgrupper” vägs in i bedömningen får det ses som att ett 

problem, i regeringens mening, är att det inte vägts in tidigare.  

 Visserligen fanns redan en skyldighet att beakta risken för att materielet som 

exporteras skulle användas vid könsrelaterade våldshandlingar eller allvarligt våld mot 

kvinnor och barn, i och med FN:s vapenhandelsfördrag.  Skillnaden är att i ATT ser 122

man till användningen av det specifika produkten i fråga, medan den svenska 

bedömningen görs av mottagarlandet i sin helhet.  Alltså framställs det som ett 123

problem att förhållanden för kvinnor, barn och minoritetsgrupper generellt i det aktuella 

landet inte vägts in tillräckligt, oavsett om det krigsmateriel som ska exporteras kommer 

användas mot dem eller inte.  

 Att hållbarhetsaspekten inkluderas i riktlinjerna, skriver regeringen, kommer 

innebära att ”hänsyn kan tas till om exporten kommer att påverka situationen för män 

och kvinnor på väsentligt olika sätt, inverka särkilt negativt för barn, för en 

minoritetsgrupp eller t.ex. för befolkningen i en viss religion”.  Likt motiveringen 124

 Prop. 2017/18:23, s. 31-32.119
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 Prop. 2017/18:23, s. 44.121
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bakom ett demokratikriterium vittnar den här formuleringen om att hänsyn inte tagits 

till dessa faktorer på ett fullgott sätt i den svenska tillståndsprövningen tidigare, och att 

det anses vara ett problem. Att hållbarhetsperspektivet bör beaktas i större utsträckning 

än det gjorts innan ges som ett av skälen för regeringens bedömning att hänsyn till om 

exporten skulle motverka en rättvis och hållbar utveckling i mottagarlandet ska 

inkluderas i riktlinjerna.  Således framställs det som ett problem att 125

hållbarhetsperspektivet inte beaktats i tillräckligt stor utsträckning tidigare.  

 I de nya riktlinjerna ska tillstånd för export till tredjeland av materiel som tagits 

fram genom internationell samverkan avgöras genom att väga samman svenska 

intressen av samarbetet med intresset för en ansvarsfull exportkontroll och vilken 

betydelse det svenska bidraget haft för materielen.  Tidigare gjordes en 126

tillståndsprövning efter de svenska riktlinjerna om slutprodukten av samarbetet ansågs 

ha en övervägande svensk identitet, och hade produkten istället en övervägande 

utländsk identitet skulle samarbetslandets exportregler tillämpas. De ursprungliga 

riktlinjerna förklarade också att om det fanns ett försvarspolitiskt intresse av samarbetet 

från Sveriges sida, och ett krav på utförsel till tredjeland från samarbetslandets sida, 

kunde exporten följa det andra landets regler.  Det verkar vid första anblick som att 127

problemet ansetts vara att krigsmateriel tillskrivs svenska identiteter.  

 Den förändring som sker motiveras av att det finns en ökad efterfrågan 

internationellt på materielsystem som utvecklats genom samarbeten, samt att det för ett 

land är ekonomiskt svårt att utveckla sådana system på egen hand. Dessutom framför 

regeringen att den, och riksdagen, anser att det ses som önskvärt för Sverige att ingå i 

internationella samarbeten där nya materielsystem tas fram.  När argumenten för 128

omskrivningen inkluderas framstås problemframställningen vara något annat än att 

produkter som tas fram genom samarbeten haft en svensk identitet. Istället verkar 

problemet varit att de svenska riktlinjerna tillämpades vid tillståndsprövningen i de fall 

då slutprodukten haft en övervägande svensk identitet, eftersom de nya riktlinjerna ger 

mer utrymme att väga in olika svenska intressen, inte minst de ekonomiska. Det 

uttrycks också av regeringen, som menar att helhetsbedömningen ger ”goda 
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förutsättningar för att tillvarata Sveriges intressen av internationella 

materielsamarbeten” i ett svar på några av remissinstansernas oro att de svenska 

intressena skulle hamna i kläm av den nya formuleringen, vilket stärker föregående 

påstående.  129

 I lagens andra stycke bestäms ramarna för tillståndsprövningen. I propositionen 

vill regeringen att det ska stå skrivet att tillstånd inte får lämnas om det strider mot 

”Sveriges internationella förpliktelser” eller övrig svensk utrikespolitik, varav det senare 

redan funnits med sedan tidigare.  Redan innan fick inte tillstånd medges i strid mot 130

internationella förpliktelser, på grund av att det inte får strida mot svensk utrikespolitik, 

enligt regeringen. Lagändringen är enbart ett förtydligande av vad som redan gäller och 

av rådande praxis som ska ”återspeglas på ett tydligare sätt i lagstiftningen”.  Förutom 131

att tillägget inte tillför något nytt i lagen, i regeringens mening, kommer det samtidigt 

uppfylla önskemålet från Röda Korset om att respekt för den humanitära rätten ska 

regleras i lagen. Den humanitära rätten inkluderas genom att kriterier som berör den 

finns med i både EU:s gemensamma ståndpunkt och FN:s vapenhandelsfördrag, vilka i 

sin tur faller under ”Sveriges internationella förpliktelser”.  Det är inte möjligt att den 132

nya lagen enbart förtydligar sånt som redan gäller och gör att respekt för den humanitära 

rätten lyfts in i lagtext, vilket Röda Korset efterfrågat. Det senare vittnar därför om att 

det ses som ett problem att de internationella förpliktelserna, däribland den humanitära 

rätten, inte skrivits in i ramverket för tillståndsprövningen som fastställs i lagen. Det 

betyder inte att regeringen menar att det är ett problem att det inte existerat. Istället är 

problemet att det inte implementerats i svensk lag från internationella regelverk vilket 

gjort att Sveriges internationella åtaganden inte signalerats nog tydligt i nationell 

lagstiftning. 

 Förutom de problemframställningar som presenterats ovan framställs två 

problem som gäller övergripande för behovet av nya riktlinjer. Dessa är att de gamla 

riktlinjerna har ett för omodernt språk och att de inte uppfyller rådande krav på 

tillståndsprövningen i stort.  Det språk som används i riktlinjerna ur propositionen 133
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(1991/92:174 s.41 f.) med förslag till lag om krigsmateriel anses inte vara modernt 

nog.  Och anledningen till varför riktlinjerna inte motsvarar ”dagens krav”, och därför 134

måste moderniseras, menar regeringen är på grund av ”stora omvärldsförändringar på 

det utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitiska området.”  Det betyder att förändrade 135

internationella, såväl som nationella, förutsättningar har skapat ett problem för 

tillståndsprövningen, eftersom det medfört att de ursprungliga kraven för tillstånd inte 

längre kan anses inkludera alla aktuella aspekter. Framställningen av de förändrade 

förutsättningarna som ett problem förklarar också hur det kommit sig att 

helhetsbedömningen inte längre inkluderar allt som är väsentligt för 

tillståndsprövningen, vilket gjort att riktlinjerna måste uppdateras. Sammantaget 

existerar alltså flera problemframställningar, men gemensamt för de flesta är att olika 

faktorer inte anses ha beaktats nog mycket i helhetsbedömningen som ska göras vid 

tillståndsprövning. Där ingår respekt för mänskliga rättigheter, demokratisk status och 

allvarliga missförhållanden för bl.a. kvinnor och barn, eller för medlemmar av 

minoritetsgrupper, hållbarhetsaspekter samt exportens olika påverkan för män, kvinnor, 

barn, minoritetsgrupper eller vissa religiösa grupper. Dessutom har inte de svenska 

intressena för internationella samarbeten vid utveckling av bl.a. nya materielsystem 

kunnat tillmötesgås på ett tillfredsställande sätt vilket framställs vara ytterligare ett 

problem. I synnerhet underprioriteringen av det ekonomiska intresset av sådana 

samarbeten lyfts fram som särkilt problematiskt. Slutligen har det setts som ett problem 

att regeringens avsikt att implementera internationella regelverk i svensk lag inte har 

varit tydlig nog, och att de tidigare riktlinjerna haft ett för omodernt språk. 

2. Vilka förutsättningar eller antaganden styr hur problemen framställs i 

propositionen? 

Målet med den andra frågan är att identifiera kulturella värderingar och premisser i 

propositionen som gör problemframställningen begriplig, med andra ord den 

konceptuella logiken. För att synliggöra antaganden och förutsättningar i de 

problemframställningar som identifierats i den första frågan kommer jag att undersöka 

nyckelkoncept i materialet. Koncepten undersöks eftersom den mening de tillskrivs 

påverkar hur problemen framställs och förstås, och samtidigt ifrågasätts 
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nyckelkoncepten sällan på grund av dess kulturella eller historiska förankringar. De 

koncept som funnits i propositionen och som kommer att lyftas fram här är konceptet 

om helhetsbedömning och om försvars- och säkerhetspolitik, varav de senare kommer 

behandlas som ett samlat koncept.  

  Helhetsbedömningen som görs vid tillståndsprövningen för 

krigsmaterielexport är enligt regeringen den absolut viktigaste principen i det regelverk 

som kontrollerar krigsmateriel och export av det.  Det framgår tydligt av 136

propositionen att helhetsbedömningen är en politisk avvägning av viktiga och relevanta 

omständigheter i varje enklit fall.  I helhetsbedömningen ska utrikespolitiska aspekter 137

vägas samman med säkerhets- och försvarspolitiska intressen, vilket enligt regeringen 

möjliggör att en lämplig avvägning kan göras samtidigt som särskilda intressen kan 

tillvaratas.  Riktlinjernas principer, vari den helhetsbedömning som görs ingår, har 138

etablerats sedan 1956 då sådana framfördes för första gången.  1971 kallades 139

principerna för första gången för riktlinjer och föregångaren till riktlinjerna som 

propositionen föreslår skrevs ner i samband med att krigsmateriellagen stiftades 

1992.  Det har stått klart sedan länge att riktlinjerna för tillståndsprövningen inte ska 140

finnas i någon lag eller förordning, och regeringen anser att det inte finns anledning att 

fråga detta.  Likaså finns ingen anledning att fråga huvudregeln om att vid 141

tillståndsprövningen göra en helhetsbedömning av omständigheterna som har betydelse 

för den aktuella frågan, anser regeringen.  142

 Den betydelse som helhetsbedömningen tillskrivs i propositionen är starkt 

normativ, och handlar om dess relevans, träffsäkerhet och lyckade utformning. 

Helhetsbedömningen anses både kunna möta svenska försvars- och säkerhetspolitiska 

intressen, inklusive ekonomiska sådana, och samtidigt uppfylla utrikespolitiska mål om 

att skydda rättigheter och främja utveckling. Dessutom tar den hänsyn till de 

omedelbara ekonomiska och statsfinansiella konsekvenser som krigsmaterielexporten 

 Prop. 2017/18:23, s. 39, 46, 48.136

 Prop. 2017/18:23, s. 42, 48, 51.137

 Prop. 2017/18:23, s. 42, 51, 57.138

 Prop. 2017/18:23, s. 34.139

 Prop. 2017/18:23, s. 34-35.140

 Prop. 2017/18:23, s. 25, 35.141

 Prop. 2017/18:23, s. 60.142
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orsakar.  Sammantaget blir helhetsbedömningen något bra, pålitligt och hållbart som 143

inte behöver förändras, till stor del på grund av dess historiska förankring, vilken också 

har beskrivits. Helhetsbedömningen är också förankrad i den svenska självbilden om 

högt moraliskt ansvarstagande och Sveriges neutrala ställning internationellt, alltså är 

konceptet också förankrat i kulturella värderingar. Den förutsatta innebörden av 

helhetsbedömningen bidrar till hur problem framställs i propositionen, vilket första 

frågan tog reda på. Återkommande problemframställningar visade sig vara att olika 

aspekter inte beaktats tillräckligt i helhetsbedömningen vid tillståndsprövningen, och 

den andra frågan i WPR-metoden har kunnat förklara premisserna bakom detta. 

 Utgångspunkten för helhetsbedömningen finns i 1 § av krigsmateriellagen där 

det står att endast om det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för export får 

tillstånd ges, samt att det inte får strida mot Sveriges utrikespolitik.  Dock finns det 144

situationer då tillstånd skulle kunna ges även i strid mot utrikespolitiska principer om att 

skydda demokrati och mänskliga rättigheter, om det finns ”avsevärda nationella 

försvarspolitiska eller säkerhetspolitiska intressen för utlandssamverkan” och en 

noggrann prövning görs.  Koncepten om säkerhets- och försvarspolitik är alltså, 145

förutom nära kopplade till helhetsbedömningen, också viktiga för att all 

krigsmaterielexport ska kunna rättfärdigas och ske lagligt. Säkerhetspolitiska skäl 

innefattar både frågor som direkt rör ”rikets säkerhet”, men också andra nationella 

säkerhetsintressen.  Det står åtminstone klart att det är Sveriges territoriella säkerhet 146

som berörs, och inte någon allmän mänsklig säkerhet. Detta stärks av att regeringen i 

propositionen uttryckligen kopplar samman krigsmaterielhandel och militära 

samarbeten med staters suveränitet, vilket rättfärdigas eftersom det traditionellt sett varit 

på det viset.  Suveräniteten ger till exempel stater rätt att, för att skydda egna 147

säkerhetsintressen eller den allmänna säkerheten, begränsa krigsmaterielexporten och 

frångå gemensamma EU-avtal.  Fler saker som sägs ha stor betydelse för försvars- och 148

 Prop. 2017/18:23, s. 72.143

 Prop. 2017/18:23, s. 39.144

 Prop. 2017/18:23, s. 72.145

 Prop. 2017/18:23, s. 37.146

 Prop. 2017/18:23, s. 38.147

 Prop. 2017/18:23, s. 41.148
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säkerhetspolitik är internationella försvarssamarbeten.  Sådana samarbeten är både 149

säkerhetspolitiskt önskvärda och viktiga för säkerhets- och försvarspolitiska relationer, 

speciellt de strategiska och långsiktiga samarbeten som fokuserar på att utveckla nya 

produkter.  Eftersom internationella samarbeten får ti l lstånd genom 150

helhetsbedömningen menar regeringen dessutom att det finns goda förutsättningar att 

inom ramen för dessa tillvarata Sveriges intressen av det aktuella samarbetet. Svenska 

intressen talas om i termer av vilket behov som finns av samarbetet, som alltså är 

graden av säkerhetspolitiska och försvarspolitiska skäl.   151

 Säkerhetspolitiska skäl utgår som sagt från staters suveränitet och rätten att 

prioritera och skydda det egna territoriet. Försvarspolitiken som koncept innefattar de 

mer ekonomiska aspekterna av att bland annat ingå i försvarsmaterielsamarbeten, och 

cirkulerar kring försvarsindustrin och dess möjlighet att säkerställa behovet av 

kunnande och materiel.  Det formuleras av regeringen som att de ”försvarspolitiska 152

skälen för att värna försvarsindustrins möjlighet att verka på exportmarknaden är 

viktiga”.  Och exporten i sin tur stärker möjligheter för företag att upprätthålla ”en 153

stark, konkurrenskraftig teknologinivå och den kompetens som krävs för att underhålla 

och vidmakthålla Försvarsmaktens materielsystem.”  Alltså syftar de försvarspolitiska 154

skälen till möjligheten att exportera krigsmateriel från Sverige för att utveckla försvarets 

materielsystem och samtidigt säkerställa konkurrenskraften hos företagen inom 

krigsmaterielindustrin. Att förstå koncepten om säkerhets- och försvarspolitiken gör att 

problemframställningen om att svenska intressen vid internationella samarbeten för 

bland annat utveckling av nya materielsystem inte har tillmötesgåtts på ett 

tillfredsställande sätt blir mer begriplig. 

3. Hur har framställningen av problemet uppstått? 

Den utveckling som skett inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, kring 

försvarsindustrin och exporten av krigsmateriel, som regeringen lyfter fram i 

 Prop. 2017/18:23, s. 64.149

 Prop. 2017/18:23, s. 23-24, 64.150

 Prop. 2017/18:23, s. 65-66.151

 Prop. 2017/18:23, s. 68.152

 Prop. 2017/18:23, s. 60.153

 Prop. 2017/18:23, s. 24.154
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propositionen liknar den utveckling som beskrivits i den tidigare forskningen. Efter 

kalla kriget lades grunden för svensk försvarsindustri, principen om Sveriges neutralitet, 

vilken vilade på ett försvar som kunde försörja det egna behovet av produkter.  155

Samtidigt har framsteg gjorts inom området för kontroll av handeln med krigsmateriel 

sedan kalla krigets slut. Det förklarar regeringen beror på att den säkerhetspolitiska 

försiktigheten som präglat materielimport förenats med större kunskap om 

vapenexportens negativa konsekvenser och ”de humanitära och ekonomiska 

konsekvenserna av väpnade konflikter och väpnat våld”.  Däremot framhäver också 156

regeringen att den stävan efter en oberoende militär som tidigare varit viktig har ersättas 

av en ny strävan efter fler materielsamarbeten med ”likasinnade stater”.  Därför har 157

den svenska utvecklingen både inneburit att försvarsindustrins roll givits stor försvars- 

och säkerhetspolitisk betydelse, samtidigt som Sverige allt mer lyft fram viljan av att 

främja fred och bedriva en återhållsam krigsmaterielexport.  Förutom att Sverige 158

ingått i flera avtal och målsättningar internationellt sedan 1992, betonar även regeringen 

att Sverige också haft en traditionellt restriktivitet för att exportera krigsmateriel till 

länder i pågående väpnad konflikt. Det sistnämnda ges som argument till varför ett 

kriterium om mottagarstatens respekt för humanitär rätt inte anses nödvändigt i de 

nationella riktlinjerna.   159

 Att restriktiviteten inom svensk export lyfts fram så är exempel på hur historiska 

omständigheter kan ha bidragit till problematiseringen i propositionen, eftersom det 

förstärker den omtalade svenska självbilden och gör att ”problemet” hamnar bortom 

Sveriges godhet. Det finns fler betydelsefulla punkter i den historiska utvecklingen, 

bland annat den princip som regeringen ofta återkommer till om att det aldrig funnits 

någon avsikt att specificera riktlinjerna i varken lag eller förordning, eftersom exporten 

ska avgöras politiskt och inte genom en juridisk normtillämpning.  Likaså belyses 160

redan existerande principer om strävan att hålla Sverige utanför konflikt, och medverka 

till nedrustning, som regeringen menar ”varit grunden för svensk exportkontroll 

 Prop. 2017/18:23, s. 23.155

 Prop. 2017/18:23, s. 19.156

 Prop. 2017/18:23, s. 23.157

 Prop. 2017/18:23, s. 23.158

 Prop. 2017/18:23, s. 54.159
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länge” , samt principer om att bibehålla diplomatiska relationer med stater oavsett 161

dess demokratiska status.  På grund av den svenska tillståndsprövningen och de 162

principer som den följer anses det dessutom finnas en förväntan på att Sverige vid 

utlandssamverkan kommer kunna bidra till en harmonisering av principer för 

tillståndsprövning ur ett internationellt perspektiv.  Även det faktum att militära 163

samarbeten och krigsmaterielexport anses vara en statlig angelägenhet skyddad av 

suveräniteten påpekas i propositionen.  Allt detta är exempel på tidigare händelser och 164

synsätt som lett till hur problemet förstås idag, vilket de förstå två frågorna redan 

undersökt. Mest framträdande av allt som påverkat maktdynamiken i utvecklingen är 

det historiska narrativ om Sverige som ansvarsfullt och moraliskt land, vilket lagt 

grunden för att problemformuleringen fokuserar på helhetsbedömningen. En 

problemframställning där helhetsbedömningen för tillståndsprövningen står i fokus 

förutsätter att en ansvarsfull och säker bedömning kan göras angående 

krigsmaterielexport och att tillstånd som ges anses moraliskt försvarbara.  

4. Vad problematiseras inte i problemframställningen?  

Den fjärde frågan syftar till att reflektera över vilka begränsningar 

problemframställningen kan medföra, och över vad som lämnas osagt eller som tystas i 

den. Därmed öppnar frågan också upp för att undersöka om ”problemet” skulle kunna 

förstås på något annat sätt. Den mest framstående begränsningen av problematiseringen 

kommer ur helhetsbedömningens utformning, som ska göras av alla betydelsefulla 

omständigheter. Samtidigt står det klart att säkerhetspolitiska eller försvarspolitiska skäl 

kan överskugga andra mål och principer efter avvägning.  Men på grund av att 165

helhetsbedömningens utformning i sig inte framställs vara något problem, snarare det 

motsatta, ifrågasätts inte heller den politiska avvägningen och den hierarki som råder 

bland olika bedömningsgrunder. En tystnad i propositionen blir då frågan om nationella 

ekonomiska incitament över huvud taget bör trumfa beskyddandet av mänskliga 

rättigheter eller främjandet av demokrati, fred och utveckling utanför det egna 

 Prop. 2017/18:23, s. 72.161

 Prop. 2017/18:23, s. 41.162

 Prop. 2017/18:23, s. 66.163

 Prop. 2017/18:23, s. 38.164
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territoriet. Snarare tas det för givet att sådana ekonomiska vinstintressen kan och får ges 

förtur i helhetsbedömningen. 

 Ytterligare exempel på när problemframställningen utelämnar vissa perspektiv 

kan ses i samband med den presumtion om tillstånd för export av krigsmateriel som 

gäller för en del utvalda stater. Dessa länder är de som är med i Europeiska unionen, 

traditionellt alliansfria stater i Europa och de nordiska länderna, vilket också står i 

riktlinjerna.  Ytterligare en del länder, bland annat USA, Japan, Sydafrika, Brasilien 166

och Australien anses tillhöra gruppen av länder som givits positiv presumtion för export, 

men dessa står inte med i riktlinjerna.  Anledningen bakom presumtionen är att 167

Sverige har ett nära samarbete med dessa stater och att det inte anses föreligga några 

utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder att exportera till dem, dessutom kännetecknas 

länderna av en viss stabilitet.  Stabiliteten varierar dock bland de länder som inte, trots 168

den positiva presumtionen, finns med i riktlinjerna, vilket anses vara orsaken bakom 

den skillnaden.  Det som inte artikuleras eller ifrågasätts kring detta är dels huruvida 169

säker ”stabiliteten” i till exempel EU-medlemsländer är, och dels varför nära samarbete 

med ett land verkar medföra en reduktion av säkerhets- och utrikespolitiska hinder för 

krigsmaterielexport.  

 Självklart utelämnas många fler saker i propositionen som hade kunnat 

diskuteras och problematiseras. Till exempel artikuleras inte perspektiv på militärens 

och försvarsmaktens existens, eller på hur nödvändigt det ska anses vara att ständigt 

säkerställa att de har tillgång till de nyaste och mest tekniskt utvecklade produkter och 

system som finns. Däremot behövs det göras en någorlunda avgränsning för vilka 

utelämnade perspektiv som kan tas upp i undersökningen, och jag har valt att belysa det 

som har en tydlig förankring i materialet för att hålla en röd tråd genom uppsatsen. 

5. Vilka effekter skapas av problemframställningen i propositionen? 

WPR-metoden utgår från antagandet om att problemframställningar i policys påverkar 

olika personer olika, en del mer negativt än andra. Effekterna av hur problemen 

framställs i propositionen undersöks för att ta reda på vilka som gynnas och missgynnas 

 Prop. 2017/18:23, s. 40, 66.166
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av att just det specifika sättet att framställa problemet på. Det handlar alltså inte i det här 

skedet om att ta reda på effekterna av de nya riktlinjerna i sig, eftersom de är ett resultat 

av undersökningens huvudfokus, nämligen problemframställningen. Med WPR-

metoden under söks p rob lemframs tä l ln inga rnas d i skur s iva e ffek te r, 

subjektiviseringseffekter och levda effekter. 

 Diskursiva effekter uppstår bland annat genom att en policyn uteslutit vissa 

tänkbara åtgärder eller förståelser för frågan, vilket bidrar till att skapa och återskapa ett 

visst sätt att tänka på saker som problem. I propositionen utesluts, som föregående 

frågor visat, alternativa förståelser för försvarsindustrins behov och ekonomiska 

drivkrafters självklara prioriterade position i försvars- och säkerhetspolitiken. Detta 

lägger vikt vid de ekonomiska perspektivens betydelse och förstärker diskursen som 

tillåter att både statliga och privata finansiella intressen kan sättas framför andra. De 

subjektiviseringseffekter, eller sociala förhållanden, som skapas av propositionen är ett 

upprätthållande av den svenska självbilden. Även om propositionen till synes inte tycks 

beröra svenska medborgare i första taget, eller alls, så placeras ändå svenskar 

tillsammans med Sverige i den rådande diskursen om vår fredlighet, principfasthet, 

godhet och moral. Alltså, i och med problemens framställning leds vi, subjekten, till att 

förstå den egna staten som den normativa moraliska stormakt Sverige strävar efter att 

framstå som. 

 Levda effekter inkluderar givetvis vad problemframställningen har för 

konsekvenser i situationer som handlar om liv och död, men även andra materiella 

effekter undersöks. Framställningen av riktlinjernas tillkortakommanden av att 

tillgodose svenska intressen vid utlandssamverkan som ett problem, vilket tagits upp i 

undersökningens första del, ledde regeringen till att föreslå justeringar i riktlinjerna om 

exporttillstånden vid sådana samarbeten. Den nya formuleringen ger mer utrymme att 

beakta svenska intressen inför en sådan bedömning. Om det visar sig gynna 

försvarsindustrin, och privata företag inom den, är det ett exempel på en materiell effekt 

som problemformuler ingen kan ha . Slut l igen är en levd effekt av 

problemframställningen den som kan tänkas drabba människor som påverkas av krig 

eller konflikt där svenska krigsmateriel används, vilket visserligen endast går att 

spekulera kring utifrån materialet. Men problemformuleringen och riktlinjernas ramverk 

cirkulerar kring helhetsbedömningen, som i sin tur gör det fullt möjligt för fortsatt 

export utan garantier att den aldrig kommer att gå till en diktatur eller stat som kränker 
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mänskliga rättigheter. Därför är det rimligt att anta att krigsmateriel i framtiden kommer 

att exporteras från Sverige och användas av den mottagande staten, och ibland, eller 

alltid beroende på ens åsikter och livsåskådning, orsaka människor lidande. 

6. Hur och var produceras, sprids och försvaras problemframställningen? Hur 

kan den ifrågasättas, förhindras och förändras? 

Utifrån den sista metodfrågan reflekteras det kring hur framställningen av problem i 

propositionen som undersökts vinner legitimitet och når ut till den tilltänkta publiken. 

Målet med det är att i nästa steg kunna utmana de problemframställningar som anses 

skadliga. Förståelsen för hur och varför en del saker problematiseras, och andra inte, 

gavs redan i svaret på den tredje WPR-frågan som undersökte bakgrunden på området 

och den utveckling som gjort problemframställningen till den mest framträdande. Det 

anses också ha besvarat frågan om hur problemframställningen produceras och därför 

kommer jag här att fokusera på hur den sprids och försvaras. Den viktigaste 

anledningen till varför förståelsen för krigsmaterielexportens problematik som återfinns 

i propositionen kan spridas och skyddas är att den är framtagen, och distribuerad, av 

regeringen, samt bifallen av riksdagen.  På grund av den maktposition som staten har i 170

samhället blir det därför svårt att ifrågasätta sättet att problematisera riktlinjer och 

tillståndsprövning för exporten av krigsmateriel. Den förklaringsmodell som existerar 

ligger dessutom till grund för de nya riktlinjerna, som idag styr den faktiska exporten, 

vilket ytterligare bidrar till upprätthållandet av den.  

 Möjligheten att förhindra spridningen av regeringens problemframställning, eller 

förändra den helt och hållet, kräver ett ifrågasättande av grunderna som den vilar på. 

Främst handlar det om att försöka omvärdera vad som förstås som problem i frågor om 

svensk krigsmaterielexport, bland annat genom att förändra innebörden i koncepten om 

helhetsbedömningen samt säkerhets- och försvarspolitiken. Till exempel skulle 

säkerhet- och försvarspolitik istället kunna förstås som något frånkopplat den egna 

staten och det egna territoriet, eller så kan bedömningen av relevanta faktorer 

omvärderas så att utrikespolitiska skäl för att inte ge exporttillstånd automatiskt innebär 

att exporten uteblir. 

 Riksdagens protokoll. 2017/18:76, s. 105.170
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7. Analys och diskussion 

Legitimeringen av den svenska liberala militarismen  
I uppsatsens avslutande del sammanfattas först resultaten från undersökningen, innan de 

analyseras utifrån det teoretiska perspektivet om legitimering av liberal militarism. 

WPR-metoden som tillämpades i förra avsnittet hade för avsikt att belysa hur 

problemframställningar i propositionen upprätthåller de meningsskapande diskurser 

som legat till grund för problematiseringen av frågan om svensk krigsmaterielexport. 

Den styrningsmentalitet som legat till grund för utformningen av de nya riktlinjerna, 

alltså den kunskapsförståelse som inspirerat policyn, berördes i undersökningens tre 

första frågor. Styrningsmentaliteten inkluderar själva problemframställningarna (fråga 

1), de koncept som bidrar till att göra dem begripliga (fråga 2) och den historiska 

utveckling som lett till att frågan problematiseras som den görs (fråga 3). Med hjälp av 

WPR-metoden har undersökningen också svarat på uppsatsens frågeställning ”Hur 

problematiseras riktlinjerna och tillståndsprövningen för krigsmaterielexport av 

regeringen i propositionen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel?”. Det som 

framställts som problem är främst att svenska intressen av export vid utlandssamverkan 

inte tillmötesgåtts nog, och att en del viktiga rättighets-, utvecklings- och 

demokratiaspekter inte beaktats tillräckligt i helhetsbedömningen vid 

tillståndsprövningen. Dessutom har det ansetts vara problematiskt att internationella 

regelverk inte implementerats tydligt nog i svensk lagstiftning, och att riktlinjerna varit 

för omoderna. Koncepten som varit särskilt viktiga för regeringens förståelse av 

problemen med tillståndsprövningen för krigsmaterielexporten är helhetsbedömning 

samt säkerhets- och försvarspolitik. Slutligen har utvecklingen inom 

exportkontrollområdet präglats av synen på Sverige som ansvarsfull, parallellt med ett 

växande behov av utländska materielsamarbeten. De sista tre frågorna i undersökningen 

fokuserade på att kritiskt granska materialet för att ta reda på vad som inte 

problematiseras, vilka effekter problemframställningarna resulterar i, och hur 

framställningen av problemet kan förändras. 

 Det finns flera viktiga saker att belysa i analysen om regeringens syn på 

krigsmaterielexport, problemframställningarna i propositionen och riktlinjerna som styr 

41



tillståndsprövningen. Legitimeringen av liberal militarism anses lika viktigt som det 

som kännetecknar den utifrån teorin.  Svensk krigsmaterielexport, och politiken som 171

styr den, passar in på båda delarna. Liberal militarism är, som klargjordes i 

teoriavsnittet, del av en större politisk ekonomi, vilken berör krigföring såväl som olika 

förberedande element.  I den innefattas alltså försvarsindustrier, politiska strategier 172

och även export av krigsmateriel. Sveriges krigsmaterielexport stämmer in på 

beskrivningen av liberal militarism som ett västerländskt fenomen där högteknologisk, 

vinstdriven produktion främjas, och där stat och kapital samexisterar.  Framförallt blir 173

det tydligt genom den avgörande funktion som försvars- och säkerhetspolitiken har i 

tillståndsprövningen, eftersom dessa koncept cirkulerar kring suveränitet och nationellt 

egenintresse. I undersökningen togs det bland annat upp att de försvarspolitiska skälen 

värnar om industrins möjlighet att finnas på exportmarknaden, och att exporten är viktig 

för företagens möjlighet att konkurrera inom försvarsteknologi.  Dessutom framhäver 174

regeringen i propositionen att det ligger i dess intresse att främja handel och 

investeringar, samt ett internationellt materielsamarbete.  I linje med den liberala 175

militarismens kännetecken fungerar staten som en ekonomisk, industriell och 

kommersiell makt i frågan om den svenska krigsmaterielexporten genom utformningen 

av riktlinjerna som kontrollerar den. Slutligen kan den svenska krigsmaterielexporten 

sägas vara en del av liberal militarism eftersom tillståndsprövningen är utformad så att 

den kan ta hänsyn till svenska egenintressen, vilket undersökningen visat exempel på. 

Detta tyder på ett upprätthållande av statens territoriella kontroll, eftersom export till 

stater som gynnar exportlandets säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen, utifrån 

teorin, ses som ett tecken på territoriell egoism.  176

 I legitimeringsprocessen för den liberala militarismen används juridiken som ett 

medel, vilket betyder att arbetet för att ta fram lagar och riktlinjer har betydelse.  177

Propositionen som varit uppsatsens material har påverkat hur lagen om 

 Stavrianakis (2016), s. 841, 845.171

 Mabee (2016), s. 244.172

 Mabee (2016), s. 244 & Stavrianakis (2016), s. 841, 845.173

 Prop. 2017/18:23, s. 24, 60.174

 Prop. 2017/18:23, s. 41, 65.175
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tillståndsprövning för krigsmaterielexport utformats, och vilken retorik som används i 

riktlinjerna. Det anges i lagens första paragraf att tillstånd för export kräver säkerhets- 

eller försvarspolitiska skäl och inte får strida mot internationella förpliktelser eller mot 

Sveriges utrikespolitik ”i övrigt”.  Däremot framgår det av riktlinjernas utformning att 178

om det finns särskilt framstående säkerhetspolitiska eller försvarspolitiska intressen för 

utlandssamverkan kan tillstånd för det medges även om det existerar utrikespolitiska 

hinder i form av bristande demokratisk status eller människorättskränkningar i den 

mottagande staten.  Det finns med andra ord undantag från det ramverk för 179

tillståndsprövning som meddelas i lagen. Dessutom anses militära samarbeten tillhöra 

staters suveränitet, och Sverige har egen rätt att begränsa utförsel av varor inom EU 

med hänsyn till den nationella säkerheten, oavsett avtal om att sådan ska ske.  Det 180

betyder att nationella ekonomiska intressen och säkerhetspolitiska mål kan trumfa de 

hinder för export som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, på grund av säkerhets- och 

försvarspolitikens legitimerande roll i lagen och riktlinjerna. Samtidigt framstår det 

retoriskt som att moraliska värderingar om utveckling, nedrustningsprinciper, främjande 

av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter styr tillståndsprövningen för den 

svenska krigsmaterielexporten. Dessa kriterier introduceras, förstärks och förtydligas i 

riktlinjerna, och bör enligt regeringen i större utsträckning hindra exporten.  Den 181

centrala roll som moraliska värderingar om mänskliga rättigheter spelar i att rättfärdiga 

export och därmed legitimera utvecklingen av liberal militarism är därmed tydlig i det 

svenska fallet.  182

 Den legitimerande processen som beskrivs innehåller det utmärkande elementet 

av riskbedömning, som introducerar möjligheten att väga motsägelsefulla aspekter mot 

varandra, vilket i slutänden främjar exporten av krigsmateriel.  I propositionen och 183

riktlinjerna utgörs den här riskbedömningen av ”helhetsbedömningen”. Alla de 

rättighets- eller fredsfrämjande inslag i den bidrar, enligt teorin, till den diskursiva 

strategin att legitimera statens ekonomiska intressen, säkerhetspolitiska mål och 

 Prop. 2017/18:23, s. 7.178
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territoriella kontroll.  Denna diskursiva strategi styrs politiskt, vilket kan kopplas till 184

styrningsmentaliteten ur WPR-metoden, kunskapen som underbygger policys. Teorin 

lyfter fram att de moraliska värderingar som sägs ligga till grund för styrande riktlinjer 

inte tillmötesgås när staten får avgöra de nationella intressena för vapenexport.  Och 185

föga förvånande har undersökningen visat att tillståndsprövningen enligt regeringen 

avgörs genom politiska ställningstaganden, och aldrig genom juridisk 

normtillämpning.  Ett tydligt exempel på hur det i praktiken fungerar när 186

suveräniteten och nationella ekonomiska intressen uppfylls, trots att det i 

helhetsbedömningen funnits framstående risker med exporten vilket enligt riktlinjerna 

utgjort hinder för den, tar regeringen själv upp i propositionen. Det gäller Sveriges 

krigsmaterielexport till USA och Storbritannien år 2003, som skedde under tiden då 

bägge staterna deltog i väpnad konflikt i Irak. Detta motiverades utifrån bedömningen 

om att, när olika riktlinjer vägs mot varandra, ”måste nationens eget intresse ha 

förtur”.  187

 Förutom riksbedömningen vilar riktlinjerna på en alldeles särskild grund som 

bidrar till att legitimera den export som bedrivs, nämligen dess ”juridiska” status. 

Riktlinjerna är som sagt inte lagförda, och inte heller finns de i någon förordning eller 

annan författning.  Faktum är att tillstånd motiveras utifrån politiska 188

ställningstaganden utan att det sker en juridisk bedömning.  Det måste ses som ytterst 189

strategiskt att utforma ramverket för krigsmaterielexporten så att tillståndsprövningen 

inte regleras formellt. Det betyder med andra ord att riktlinjerna som reglerar exporten 

aldrig med fullständig säkerhet kommer skydda eller främja mänskliga rättigheter, ett 

ultimat utgångsläge för att liberal militarism ska kunna legitimeras.  

 Hittills har paradoxen inom svensk krigsmaterielexport bekräftats av att  

applicera det teoretiska ramverket på resultaten från undersökningen. Men frågan om 

varför tillståndsprövningen kan utgöras av en riskbedömningen mellan olika, 

motsägelsefulla, aspekter kvarstår. En förklaring kan finnas i regeringens strävan efter 

 Perkins & Neumayer (2010), s. 247, 254.184

 Stavrianakis (2018), s. 98-99.185

 Prop. 2017/18:23, s. 26, 31.186
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att ha ett brett materielsamarbete med ”likasinnade stater”.  Målet har både motiverat 190

presumtionen för export till dessa likasinnade stater, samt gett anledning till att förändra 

riktlinjerna för att bättre kunna tillvarata svenska intressen just vid sådan samverkan.  191

Ett kännetecken för de likasinnade staterna är deras stabilitet, i huvudsak kopplad till 

utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.  Det finns många sätt att invända mot detta 192

påstående, till exempel kan den säkerhetspolitiska ”stabiliteten” i EU-medlemslandet 

Polen ifrågasättas med tanke på hur säkerheten för landets kvinnor och hbtq-personer 

försämrats drastiskt på kort tid.  Men i ljuset av den tidigare forskningen kan 193

påståendet förstås utifrån den allt mer internationaliserade krigsmaterielindustrin som 

förändrat svensk försvarspolitik i grunden och lett till det internationella 

försvarsarbetets prioritering.  Varför just de stater som lyfts fram i propositionen valts 194

ut för att innefattas av den positiva presumtionen torde inte förstås utifrån ländernas 

stabilitet, utan istället utifrån Sveriges intressen av att upprätthålla sådan export med 

dem. Förutom de rent ekonomiska intressena handlar upprätthållandet av 

krigsmaterielexporten om möjligheten till teknologiska utbyten och utveckling, kontroll 

över det egna försvaret och territoriet samt bibehållandet av Sveriges suveränitet. 

 Slutligen vill jag i analysen diskutera varför riktlinjerna ändå berör mänskliga 

rättigheter i den utsträckning som de gör, trots att riktlinjerna utformas så att dessa inte 

nödvändigtvis förhindrar exporten, vilket är uppenbart paradoxalt. Förutom att stater 

generellt undertecknar avtal som syftar till att skapa ansvarsfull export med anledning 

att upprätthålla ett gott rykte, är det i Sveriges fall kanske extra mycket som står på 

spel.  Det har i presentationen av den tidigare forskningen klargjorts att synen på 195

Sverige som en humanitär stormakt är stark i den svenska självbilden.  Samtidigt finns 196

uppfattningar internationellt om att svensk krigsmaterielexport också sprider vidare den 
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 DeVore (2016) s. 31, 41 & Coetzee (2017), s. 61 & Ikegami (2013), s. 440, 446. 194

 Perlo-Freeman (2020) s. 198 & Erickson (2011), s. 209 & Erickson (2015), s. 148.195

 Aggestam, Bergman-Rosamond (2016), s. 326.196

45

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svar-situation-for-hbtq-personer-i-polen
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svar-situation-for-hbtq-personer-i-polen
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polska-domstolen-abort-vid-allvarliga-fosterskador-strider-mot-konstitutionen


moraliska övertygelse som kopplats samman med Sverige.  Ett exempel på värnandet 197

om den svenska självbilden som togs upp i undersökningen var att regeringen påpekat 

att principen om att bidra till nedrustning, och stå utanför andra länders konflikter, är 

”grunden för svensk exportkontroll av krigsmateriel”.  Ett tydligt normativt 198

ställningstagande som vittnar om att självbilden om Sveriges moraliska ansvarstagande 

lever vidare. Det är alltså en lång tradition av svensk dubbelmoral som upprätthålls 

genom att lyfta in rättighetsbaserad retorik i krigsmaterielexportens riktlinjer. Den 

paradoxala neutralitetsprincipen under kalla kriget beskrevs i avsnittet om tidigare 

forskning, och vittnar om paradoxens historiska utveckling. Då stred neutraliteten och 

självförsörjningsprinciper mot den import och export som gjorde den egna 

tillverkningen av materiel möjlig. Idag strider idéer om universella rättigheter och 

ansvarstagande mot suveräniteten och nationella egenintressen. Trots det vittnar 

Sveriges ställning internationellt om att Sverige på något sätt lyckats kombinera dessa 

motstridiga mål, kanske just på grund av hur välformulerade svenska policys tycks vara. 

 Med teorin som analytiskt hjälpmedel har jag här argumenterat för att den 

svenska krigsmaterielexporten är en del av den liberala militarismen i Sverige, och  den 

behöver därför legitimeras som sådan. Legitimeringsprocessen baseras på den 

riskbedömning som görs inom ramen för helhetsbedömningen där utrikes-, försvars- 

och säkerhetspolitiska aspekter vägs samman. Dessa inkluderar moraliska argument om 

mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling, samt argument om suveränitet, att 

säkra kontrollen över det egna territoriet och tillgodose ekonomiska egenintressen, vilka 

i grunden är motsägelsefulla. Det som beaktas vid tillståndsprövningen bestäms i 

riktlinjerna för exportkontrollen. Där rättfärdigas exporten genom en retorisk 

utformning som talar om respekten för universella rättigheter, men som i själva verket 

styrs av den svenska statens egoism. Därför är den svenska krigsmaterielexporten 

paradoxal. Det bör påpekas att den svenska krigsmaterielexporten bara utgör en del av 

den svenska försvarspolitiken, men som tidigare forskning argumenterat för är 

försvarsindustrin i Sverige en hel institutionaliserad struktur, ett militärindustriellt 

komplex, och delarna inom den hänger således samman.  199

 Coetzee (2017), s. 61.197

 Prop. 2017/18:23, s. 72.198

 Stenlås (2008), s. 1,4 & Ikegami (2013), s. 449.199
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Avslutande reflektion  
I den här uppsatsen har jag undersökt vilka problem som i regeringens mening existerat 

inom riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska krigsmaterielexporten. Med 

hjälp av metoden ”What’s the problem represented to be?” granskades regeringens 

proposition om skärpt exportkontroll av krigsmateriel och uppsatsens frågeställning 

kunde därefter besvaras. Resultaten analyserades genom det teoretiska perspektivet om 

liberal militarism och hur den legitimeras, vilket ledde till en diskussion om de 

paradoxala aspekterna av krigsmaterielexporten. Analysen klargjorde att riktlinjerna inte 

är utformade för att krigsmaterielexport t i l l icke-demokratiska eller 

människorättskränkande stater ska bli svårare att genomföra, utan för att legitimera den 

liberala militarism som finns i Sverige.  

 För att vara trogen den valda metoden är det nödvändigt att också ifrågasätta 

min egen undersökning där jag problematiserat riktlinjernas utformning, för att ta reda 

på om resultaten hade kunnat förstås annorlunda. Möjligheten att sätta svenska 

försvarspolitiska och säkerhetspolitiska intressen före målen om att främja utvecklingen 

av en fredlig värld, där alla människors rättigheter kan införlivas, framställs, i min 

analys, vara det mest påtagliga problemet. Min egen problemframställning underbyggs 

av förståelsen för att all form av materiel som kan användas i krig, våldsamma 

konflikter, eller förberedelser inför dessa, förhindrar positiv utveckling för bland annat 

demokrati, säkerhet och jämställdhet. Utifrån ett annorlunda teoretiskt perspektiv hade 

resultaten troligtvis kunnat analyseras på ett annat sätt, som i alla studier. Det betyder 

inte att min undersökning varit vinklad eller ensidig. Istället förstärker det förståelsen 

för ett av huvudargumenten inom WPR-metoden, att de meningsskapande processer 

som styr framställningen av ett problem ser olika ut hos olika personer, vilket gör att 

olika saker i samma fråga kan uppfattas som problematiskt. Detta stärker behovet av att 

ifrågasätta problemframställningar i styrande policys, eftersom den kunskapsförståelse 

som de baseras på bidrar till att forma lagar och regler som upprätthåller dominerande 

diskurser  om vad som är problematiskt och inte.  

 Min uppsats har bidragit till forskningen om de riktlinjer som styr 

tillståndsprövningen för export av krigsmateriel i Sverige. Dessutom kan min 

undersökning ses som en del av det större forskningsområdet om svensk försvars- och 

säkerhetspolitik. I framtida studier bör de nya riktlinjernas faktiska påverkan på 
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exporten undersökas, för att se om de lett till fler eller färre tillstånd och avslag. Fler 

studier på området utifrån teorin om liberal militarism är också nödvändigt för att få en 

bättre och mer nyanserad förståelse för hur och varför Sverige är en del av den.  
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