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Abstract  
Denna studies fokus är att ge insyn i bilden av den svenska vapenexporten så som den 

framställs i press. Detta innebär hur vapenexporten diskuteras och presenteras i svensk 

nyhetspress. Finns det exempelvis någon skillnad hur i tidskrifter, lokala tidningar eller 

rikstäckande tidningar beskriver den svenska vapenexporten? Finns det skillnader i åsikter hos 

nyhetspress med borgerliga eller socialistiska åsikter i jämförelse med de politiskt obundna 

tidningarna och tidskrifterna. Varför skrivs det om svensk vapenexport och vilka ämnen samt 

aspekter tas upp? Samt i fallen när det protesteras mot vapenexporten, vem är det som det 

egentligen protesteras emot? Dessa är några av frågorna som denna studie strävar efter att 

besvara. 

 

I resultatet i denna studie ses en negativ bild av den svenska vapenexporten som råder i alla 

former av nyhetspress. Dess största motståndare kommer från det socialdemokratiska lägret 

då dessa tidningar och tidskrifterna visar en negativ bild av vapenexporten. 58 respektive 92 

procent av deras texter om vapenexporten har en negativ inställning mot handel med 

krigsmateriel. Även den centerpartistiska nyhetspressen visar ett starkt motstånd med 60 

procent negativa texter. Den nyhetspress som visar störst stöd för den svenska vapenexporten 

är de konservativa och moderata tidningarna som är positivt inställda till vapenexporten i 25 

samt 20 procent av deras texter, strax efter kommer den borgliga nyhetspressen med 18 

procent positiva texter. Den liberala och partipolitiskt obundna nyhetspressen har majoritet 

neutrala texter med 53 respektive 50 procent neutrala.   
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Kapitel 1 

Inledning 
Svensk vapenexport är en stor industri. Nationellt finns ett stort intresse i denna aspekt av det 

svenska samhället. Uppmärksamheten runt den svenska vapenindustrin är stor av ett flertal 

anledningar. Bland annat på grund av de stora summorna som spenderas varje år för att 

utveckla nya strategiska produkter. Det finns även andra skäl till att uppståndelse uppstår 

såsom protester mot den växande industrin eller den motsägelse som uppstår när ett land, som 

i åratal varit känt för sin neutralitet, kan sälja stora mängder vapen precis som Sverige gör. 

Sverige är 2011 världens elfte största vapenexportör ur ett ekonomiskt perspektiv.1 Under 

2009 såldes vapen från Svensk industri för 353 miljoner dollar, alltså krigsmateriel för strid 

såldes för mer än 2 miljarder kronor. Sedan året 2001 har Sverige varit ett av de 15 största 

vapenexporterande länder på jorden. Sverige är faktiskt det land i världen som exporterar 

mest vapen per invånare.2  Detta är till synes en industri som enligt olika 

opinionsundersökningar, inte har särskilt stort stöd hos den svenska befolkningen, trots det 

finansieras vapenindustrin till stor del av skattepengar.3 Det är en industri som inte skulle 

kunna existera utan export. Sveriges regering och svenska företag säljer vapen till 

diktaturländer som Saudiarabien, Förenta arabemiraten, Bahrain m.fl. Svenska Amnesty 

hävdar även att svenska vapen användes bland annat i jasminrevolten (Jasminrevolten är de 

demonstrationer och kravaller som pågick i flera städer i Tunisien 17/12-2010-14/1-2011). 

Det har även framkommit i nyhetspress att Carl Gustaf-systemet, ett kraftfullt svenskbyggt 

vapen finns i Libyen. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) menar att dessa uppgifter 

inte stämmer.4 ISP menar att om dessa vapen finns i Libyen har de inte sålts av svenska 

företag utan av andra länder som köpt dessa vapen och sålt dem vidare.  

Sveriges största köpare av vapen är USA och Nederländerna som i sin tur säljer ännu mer 

krigsmaterial än vad Sverige gör. Eftersom denna c-uppsats har varit begränsad i tid och text 
                                                        
1 Sipri - http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_toplist.php , hämtad 2011-05-14 

2 IBID. 

3 Opinionsundersökningen är beställd tillsammans med magasinet Re:Public Service visar också att en 
klar majoritet av svenskarna vill avskaffa vapenexporten helt och hållet. 55 procent svarade nej på frågan: 
”Skall Sverige tillåta vapenexport till andra länder?” Endast 37 procent svarade ja. Publicerat i Sydsvenska 
Dagbladet, 2009-12-10, http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article591652/Majoritet-
vill-stoppa-vapenexporten.html hämtad 2011-10-04 

4 http://www.svd.se/naringsliv/gaddafi-ville-kopa-svenska-vapen_6073745.svd  Hämtad 2011-10-24 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article591652/Majoritet-vill-stoppa-vapenexporten.html
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article591652/Majoritet-vill-stoppa-vapenexporten.html
http://www.svd.se/naringsliv/gaddafi-ville-kopa-svenska-vapen_6073745.svd
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valde jag att använda mig av en tidsperiod från den första januari 2010 till och med den sista 

dagen i mars månad 2011. Denna period passar den tidsramen som finns för att utföra denna 

studie.  

Syfte 
Att ge en insyn i hur den svenska nyhetspressen har diskuterat och skrivit om vapenexporten 

under perioden 1/1 2010 till och med 31/3 2011.  

 

Frågeställningar 

• Hur beskrivs och diskuteras den svenska vapenexporten i nyhetspress? Finns det 

tydliga skillnader mellan hur vapenexporten beskrivs i tidningar med olika politiska 

beteckningar? Det vill säga liberala, borgerliga, socialistiska respektive partipolitiskt 

obundna tidningar?  

• Hur skiljer sig bilden av den svenska vapenexporten mellan landsortspress, 

storstadspress och tidskrifter i relation till varandra? 

• Sker det några förändringar under tidsperioden från januari (1/1 2011) till mars (31/3 

2011) och om så är fallet, vilka är dessa och varför uppstår dessa? 

Kapitel 2 

Bakgrund 

Vad är vapenhandel och hur fungerar den? 
Det finns flera sorters vapenhandel. Den internationella vapenhandeln består ofta i att företag 

som sysslar med vapenhandel säljer till sin egen eller andra länders regeringar. Det även vara 

företag som köper komponenter eller produkter av varandra. Ett exempel är det svenska 

stridsplanet JAS gripen som tillverkas av Saab, i Jasplanet finns det flera delar och 

komponenter som tillverkas av amerikanska företag i USA.5 Dessutom finns den privata 

sektorn, det vill säga privatpersoner som införskaffar vapen. Affärerna kan gå till på olika sätt 

legalt eller illegalt, något som förekommer på alla nivåer. Det kan vara ett land som säljer 

vapen till ett annat land utan korrekta tillstånd. På 1980-talet sålde Sverige vapen till Pakistan 

                                                        
5 Resare, Nils, Mutor, makt och bistånd: JAS och Sydafrikaaffären, Natur & kultur, Stockholm, 2010 s. 164 
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och Indien då de egentligen var avsedda för staten Singapore.6 Företagsspionage är inte heller 

ovanligt inom vapenbranschen då stulna produkter säljs utan tillstånd till utomstående part. 

Inom den privata sektorn är illegal handel med vapen relativt vanlig då en vapenhandlare 

säljer produkter till organisationer eller personer som inte har tillstånd. För att beskriva den 

internationella vapenexporten kommer jag att använda mig av den så kallade 

”Sydafrikaaffären” som exempel.  

Sydafrika affären gick ut på att det svenska företaget Saab Dynamics skulle sälja ett flertal 

Jasplan till det sydafrikanska försvaret. Efter att landet blivit granskat, det vill säga att landet 

inte är en diktatur eller ligger i konflikt, efter detta steg har försvarsministrarna från de olika 

länderna ett möte för att diskutera den eventuella affären. Det var i juni 1998 som Sveriges 

försvarsminister Björn von Sydow (socialdemokrat) mötte den sydafrikanske kollegan Joe 

Modise (African National Congress).7 De diskuterade möjligheten för export av 

krigsmateriel, av störst intresse var ett flertal Jasplan. Vid affären visade den sydafrikanske 

försvarsministern Modise stort intresse för det svenska stridsflygplanet. Ett problem med 

affären var att USA sedan länge haft ett vapenembargo mot Sydafrika och på grund av att 

Jasplanen består till stor del av amerikanskt tillverkade komponenter var det osäkert om 

tillstånd för försäljningen skulle erhållas. Efter några månader kom försvarsministern Modise 

till Saab Dynamics fabrik i Linköping för inspektion. Vissa krav ställdes för denna affär som 

egentligen inte täcks av normen. Exempelvis var motköp något som krävdes för att den 

sydafrikanska regeringen skulle kunna lägga de enorma summor pengar som krävdes för att 

köpa in de svenska stridsflygplanen. Motköpen innebar att svenska koncerner skulle göra 

investeringar i landet. Framförallt i rörelser som hade svarta ägare, detta skulle på så sätt 

utveckla den inhemska handeln i Sydafrika och ge ett stort antal arbetstillfällen för befolkning 

i Sydafrika. Både Saab och Wallenbergsfären var aktuella för dessa motköp.8 I sin 

årsredovisning 1999 uppgav Saab att hela kontraktet var värt 22 miljarder kronor, varav Saabs 

del var 10 miljarder.  Detta skulle resultera i en affär då den sydafrikanska militären skulle 

köpa 28 stycken Jasplan.9 

                                                        
6 Resare Nils, mutor makt och bistånd, jas och sydafrikaaffären. s 11-13 

7 IBID. s 160  

8 IBID s. 165 

9 Johnson, Ylva, Resare, Nils http://www.dn.se/nyheter/sverige/jas-planen-dyrare-an-hittills-kant, publicerat 
2007-06-04 hämtat 2011-04-29 
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Vad är ett vapenembargo och när används det?  
Ibland förändras omständigheter i ett land eller en region så det kan bli nödvändigt för det 

internationella samfundet att vidta åtgärder för att visa att en regerings handlingar är 

oacceptabla och på sätt få dem att upphöra med dessa. En sådan åtgärd är att besluta om ett 

embargo, vilket innebär att handel med ett visst land inte tillåts. Ett vapenembargo kan 

omfatta alla typer av militär utrustning, men även specifika typer exempelvis som endast 

krigsmateriel för strid. Ett embargo tillämpas som regel först när andra internationella 

politiska påtryckningar misslyckats. Syftet är alltså inte att permanent eller på längre sikt 

reglera exporten av krigsmateriel till ett visst land.  

Varje exportlands nationella lagar och regler styr vilka villkor som skall gälla för att bevilja 

export. Ett beslut av FN:s säkerhetsråd, av EU eller av OSSE om vapenembargo utgör ett 

ovillkorligt hinder mot svensk export enligt de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport. 

EU:s medlemsstater iakttar också fullt ut sådana bindande politiska beslut om 

vapenembargon.10 

Under 2010 tillämpade Sverige 17 vapenembargon mot 16 länder. Femton av dessa embargon 

har beslutats inom EU, som under året genomförde ett nytt av FN beslutat vapenembargo mot 

Eritrea. Under 2010 beslutade FN och därmed också EU att avsluta vapenembargot mot Sierra 

Leone i samband med att hela sanktionsregimen mot detta land upphävdes.11 Ofta utfärdar 

flera mellanstatliga organisationer embargon mot samma länder. EU:s vapenembargo mot 

Kina infördes mot bakgrund av händelserna på Himmelska fridens torg 1989.12 Sverige 

tillåter inte någon krigsmaterielexport till Kina. Men trots detta vapenembargo exporterades 

krigsmateriel till Hongkong, Kina senast 2008.13  

Lagstiftning 
Export av krigsmateriel från Sverige är reglerad i en särskild lagstiftning.14 Att försäljning av 

vapen och övrigt krigsmateriel sker trots att det är förbjudet enligt regelverket beror på att 

                                                        
10 Regeringens skrivelse, 2010/11:114. Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel  och produkter med dubbla 
användningsområden s.31 

11  IBID s. 32 

12 Länder med vapenembargo, http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, hämtad 2011-04-30 

13 Export av krigsmateriel år 2008-2010 från Sverige, Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 - 
krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 
14 Motion 2010/11:U220 Svensk vapenexport 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
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dispens ges för sådan export.15 Dispenser ska rimligtvis vara undantag, men de är idag 

vanligare än avslag. Då ett flertal av Sveriges största köpare av vapen som exempelvis USA 

befinner sig på vapenembargolistan borde detta egentligen inte pågå, så som det gör i 

nuläget.16 

Regelverket gällande krigsmateriel för strid (KS) säger att detta inte ska säljas till:17 

• stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat oavsett om krigsförklaring har 
avgetts eller ej 

• stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt 

• stat som har inre väpnade konflikter 

• stat där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.  

Tillstånd för utförsel av övrig krigsmateriel (ÖK) bör enligt riktlinjerna däremot kunna ges 

om:18 

• mottagarlandet inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat 

• mottagarlandet inte har inre väpnade oroligheter 

• det inte i mottagarlandet förekommer omfattande och grova kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna.19 

Den svenska vapenexporten under 2010 
Värdet av de exportleveranserna av krigsmateriel under år 2010 var ca 13,7 miljarder 

kronor.20 Den totala exporten var större 2010 än 2009, då krigsmateriel exporterades för ca 

11,2 miljarder kronor.21 De största enskilda mottagarländerna för svensk krigsmateriel år 

2010 var Nederländerna med 2,1 miljarder kronor, följt av Storbritannien med 1,4 miljarder 

                                                        
15 Regeringens Skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla 
användningsområden 

16 Länder med vapenembargo, http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, hämtad 2011-04-30 

17 Interpellation 2008/09:254, Regler för vapenexport och vapenimport. 
18 Interpellation 2008/09:254 

19  Motion 2010/11:U220 Svensk vapenexport 

20 Regeringens skrivelse, 2010/11:114. Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel  och produkter med dubbla 
användningsområden s. 53 

21 IBID. s 52 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
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kronor, Pakistan 1,3 miljarder kronor och som fjärde största köpare var USA med 1,2 

miljarder kronor.22 

Dessa fakta är dock motsägelsefulla. Denna information kommer från regeringens skrivelse. 

Av organisationen SIPRI’s databas offentliggörs andra siffror.23 Dessa är 383 miljoner dollar 

under 2009 och 806 miljoner dollar under 2010, vilket i dagsläget motsvarar 2,4 miljarder 

kronor under 2009 respektive 5 miljarder under 2010. 24 Efter gått igenom de olika resultaten 

finner jag regeringens skrivelse som den mer pålitliga källan där de noggrant redovisar 

vapenförsäljningarna.25 Det är möjligt att SIPRI endast räknar intäkterna för kategorin 

‘krigsmateriel för strid’. 

 

Kapitel 3 

Teori 
Det som står i fokus för denna c-uppsats innehållsanalytiska del, är hur svensk vapenexport 

belyses i nyhetspress. Hans Bengtsson skriver att det är med hjälp av opinionsbildningen som 

ett demokratiskt samhälle bildas.26  I boken Politisk kommunikation och demokrati tolkar 

Hans Bengtsson tankar om opinion. Bengtsson menar att den politiska kommunikationen ofta 

påverkar medieutvecklingen, vilket i sin tur leder till att medierna bestämmer eller i alla fall 

har ett inflytande på politikens förutsättningar.27 Samtidigt menar Lars-Åke Larsson som 

undervisar public relations och politisk kommunikation på Örebro universitet. att 

opinionsbildning är ett uppenbart förehavande bland politiker, partier och hos organisationer 

som styr landet och är inblandade i styret.28  Opionsbildning kan innebära hela processen från 

det att en åsikt förkommer om ett ämne eller delar av processen.29  Palm menar att målet med 

opinionsbildning inte är att påverka målgruppers kunskap eller attityder till ämnen. Enligt 

                                                        
22 Regeringens skrivelse, 2010/11:114. s. 6 

23 http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_toplist.php 
24 http://www.valuta.se/currency/currencyconverter.aspx, Exakt belopp 2 386 603 791,70 sek hämtad 2011-05-
12 & http://www.valuta.se/currency/currencyconverter.aspx, Exakt belopp 5 022 461 243,10 sek hämtad 2011-
05-12 
25 Regeringens skrivelse 2010/11:114 s.53-66 
26 IBID s. 51 
27 Bengtsson, H, s. 10 (2001). Politisk kommunikation och demokrati. Sverige, Studentlitteratur. 
28 Larsson, L, s. 28 (2005). Opinionsmakarna. En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati.  Sverige: 
Studentlitteratur.     
29 IBID s. 30-31     
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Palm är det primära syftet med opinionsbildningar att kunna ta gynnsamma politiska beslut 

och undvika oönskade beslut. 30  

En annan teori som passar in kallas för framing teorin som i allmänna ordalag förklaras som " 

en central organisering av en idé eller händelse som ger mening åt ett band av händelser".31 

Men att behandla opinionen kring vapenexporten som en central idé ger i vissa fall inte en 

tillräcklig stark grund för konsekventa bedömningar. Detta inkluderar att definiera problem, 

vilket gör moraliska bedömningar problematiska.32 Vilket i sin tur kan förklara hur det 

kommer sig att press med olika politiska värderingar just i denna fråga har liknande åsikter.  

Detta är något som kan iakttas genomgående i denna uppsats. Ett flertal skribenter menar att 

majoriteten av befolkningen är negativ till den svenska vapenexporten, vilket är något som 

dykt upp i många texter, men ändå fortsätter den svenska vapenexporten. Detta skulle kunna 

kopplas till att politiker och andra personer med inflytande använder sig av nyhetspressen för 

att få fram de beslut som dem anser vara mest gynnsamma. 

Litteratur och tidigare forskning  
Många har skrivit om vapenexporten bland annat Henrik Westander som har skrivit flera 

böcker om den svenska vapenindustrin. En av dessa är Hemlighetsstämplat en historia om 

mutor och regeringars fall, som är en granskande bok om den svenska vapenindustrin.33 Även 

har jag tagit del av journalisten Nils Resares bok Mutor, makt och bistånd: JAS och 

Sydafrikaaffären från 2010, som går närmare in på Saabs vapenhandel med Sydafrika och de 

tvivelaktiga handlingarna som gjordes av politiker och affärsmän. I båda dessa böcker 

framställs vapenexporten som en stor industri med mycket inflytande i både inom 

affärsvärlden samt många samhällen. De framför meningen att vapenhandlarna ofta hanterar 

de hinder som dyker upp genom att eliminera dem, snabbt och hänsynslöst.34  

Utöver litteratur som den tidigare nämnda, finns det debatterande böcker om vapenexporten. 

Ett exempel på detta är boken Internationell vapenhandel ett nödvändigt ont? som skrevs 
                                                        
30 Palm, L. (2006), Kommunikationsplanering. En handbok på vetenskaplig grund. Malmö: Studentlitteratur. s . 
99 
31 Entman R M, Matthes J, Pellicano L, i Wahl-Jorgensen K & Hanitzsch, T (red), Handbook of Journalism 
Studies, New York : Routledge, 2009. s 175. 

32 IBID. s. 176 

33 Westander, Henrik, Hemligstämplat: en historia om mutor och regeringars fall, Fischer, Stockholm, 1990 

34 Resare, Nils, Mutor, makt och bistånd: JAS och Sydafrikaaffären, Natur & kultur, Stockholm, 2010 
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under 1980-talet av Thomas Ohlsson. Till skillnad från Mutor, makt och bistånd: JAS och 

Sydafrikaaffären handlar inte Ohlssons bok om undersökning av ett specifikt fall. Ohlsson har 

inte samma kritiska utgångspunkt som ser vapenindustrin som denna ”onda jätte”, utan 

diskuterar frågan ur ett mer samhällsekonomiskt perspektiv.35 

Uppsatser  
Vid Malmö Högskola 2007 i ämnet freds och konflikt studier skrevs D-uppsatsen ”A Study of 

Swedish War Materiel Export; the Paradox between Rhetoric, Law, and Practice of the 

Swedish Government” av Carin Hubbe. Den studiens syfte var att belysa Sveriges export av 

krigsmateriel. Uppsatsens beskriver hur Sverige försöker upprätthålla en fasad som ett 

neutralt land medan det bakom kulisserna, paradoxalt nog, exporteras mer och mer 

krigsmateriel till ”kritiska” stater, helt i strid med svenska lagar och riktlinjer. I uppsatsen har 

Hubbe fokuserat på händelseutvecklingen sedan Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) 

bildades 1996, samt på vad myndighetens agerande har haft för innebörd för den svenska 

vapenindustrin. Hubbe diskuterar även slutsatser om hur vapenexporten fortsätter trots 

motsägelserna mellan lagarna som finns och vad som sker i praktiken.36  

Angelika Svensson och Josefin Ydringer uppsats från 2006, ”Sveriges vapenexport till USA 

under Irakkriget” är en L2-uppsats (kandidatuppsats) från Lunds universitet i Freds- och 

konfliktvetenskap. Denna uppsats diskuterar direkt handel mellan Sverige och USA samt hur 

dessa vapen hamnade i Irakkonflikten, medan mitt mål ligger mer i att utforska vad som 

skrivits om ämnet och varför det skrivits på detta sätt. Uppsatsen ”Export av lätta vapen, 

Svensk vapenexportreglering, EU:s uppförandekod för vapenexport och OSCE dokument 

gällande lätta vapen” är en magisteruppsats från Uppsala universitets teologiska Institution, i 

ämnet internationellt biståndsarbetet från vårterminen 2003 av Anne Hornseth.37 Huvudsyftet 

med den uppsatsen var att utifrån dokumenten, OSCE Document on Small Arms and Light 

Weapons (OSCE dokumentet gällande lätta vapen) och EU:s uppförandekod för vapenexport, 

se närmare på vilka åtgärder som bör vidtas för att de åtaganden som dokumenten föreskriver 

uppfylls.38  

                                                        
35 Ohlson, Thomas, Internationell vapenhandel: ett nödvändigt ont?, Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 1987 

36 A Study of Swedish War Materiel Export; the Paradox between Rhetoric, Law, and Practice of the Swedish 
Government, del: abstract s. 1 

37 OSCE document on small arms and light weapons, 24 November 2000, 308 th Plenary Meeting. 

38 Council document 8675/2/98 Rev.2, 8.6.1998, EU:s uppförandekod för vapenexport, 5 juni 1998. 



 12 

Bägge dessa dokument redogör noggrant för vad medlemsstaterna skall beakta när de skall 

exportera lätta vapen till andra länder. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger således på export av 

lätta vapen och vilka exportkriterier som skall beaktas. Hornseths studie är relevant för mitt 

ämne så till vida att de båda diskuterar exporten av svenska vapen och de konsekvenser som 

uppstår på grund av den. 

Kapitel 4      

Metod 
För att få ut största möjliga insikt av materialet, har jag i uppsatsen använt mig av systemet 

innehållsanalys för att granska texterna. Undersökningen fokuserar på svensk press under 

2010 och 2011. Innehållsanalysen består i att sortera artiklar och texter efter händelser som 

skett i relation till vapenexporten. Texterna grupperas efter hur tidningen eller tidskriften i 

fråga behandlar vapenexporten, vilket delas upp i kategorierna negativt, neutralt eller positivt 

och efter det en kortare beskrivning av vilka händelser som tas upp. Efter detta sorteras 

texterna efter tidning, dess politiska tillhörighet, tidningens spridning, alltså om det är 

lokalpress, tidskrift eller storstadspress. Vilken typ av text, det vill säga nyhetstext, krönika, 

ledare m.m. På detta sätt har det varit möjligt att framställa statistik över hur svensk press 

illustrerar vapenexporten. Detta ger även möjligheter att analysera vilka faktorerna och 

händelser som gjorde att vapenexporten diskuteras, samt vilka fenomen som belyses och 

diskuteras mest?  

I denna studie är textmassan stor och för att hantera den systematiskt under en kortare tid var 

en kvantitativ metod passande för att sammanställa statistik. Utöver det var en kvalitativ 

innehållsanalys passande för att avgöra innebörden av texterna och vilka händelser som de 

relaterar till.39  Genom att analysera innehållet på ett flertal texter från nyhetspress från 1/1-

2010-31/3-2011 har jag försökt fastställa varför vapenexporten tas upp och hur den diskuteras 

under den utvalda perioden. Denna metod används primärt inom kommunikations och 

medieforskning då den ger goda resultat när det bearbetas stora mängder med material. 

Material och urval 
Den svenska vapenexporten är det primära ämnet, men undersökningen kommer att tangera 

andra och närliggande ämnen och diskussioner genom artikelstudien. Målet är att urskilja 

                                                        
39 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007s. 244 
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pressinnehåll som berör svensk vapenexport och hur den illustreras. För att få den fullständiga 

bilden om vad som skrivits om svensk vapenexport i nyhetspress kan jag inte enbart fokusera 

texter som journalister eller professionella har skrivit. För att få en fullständig insyn av de 

åsikter som uppstått i nyhetspressen under den utvalda perioden, därför anser jag att ingen 

form av material som möter de senare nämnda kriterium kan uteslutas oavsett om det är 

nyhetsmaterial eller opinionsbildande material. 

Studien innehåller 258 texter som finns tillgängliga i databasen Media Retriever Research, 

dessa innehåller något av sökorden: vapenexport, krigsmateriel, svensk vapenexport och 

vapenhandel och är publicerade mellan datumen 1/1 2010 till och med 31/3 2011. Studiens 

innehållsanalytiska del förklarar hur och under vilka omständigheter den svenska 

vapenexporten behandlats i press. Jag har gjort min undersökning på texter från databasen 

Media Retriever och använt mig av texter som faller inom mina urvalskriterier. Dessa villkor 

måste uppfyllas för att en text inte ska bortfalla. Texten ska primärt handlar om svensk 

vapenexport. Ett exempel på detta har varit debattexter som tar upp ett flertal olika punkter, 

där svensk vapenexport bara är ett av de ämnen som diskuteras men inte står i centrum av 

texten. Även texter som har historiskt innehåll, exempelvis ”för 75 år sedan köpte landet x 

vapen av Sverige” faller bort. Texter som rapporterar om andra länders vapenexport faller 

även utanför urvalsramen. De texter som kommer från nyhetsbyråer har bearbetats endast en 

gång, även när de publiceras i flera tidningar. Detta gäller även om en skribent fått samma 

text publicerad i flera tidningar. Utöver pressmaterialet har jag använt mig av sekundär 

litteratur som journalister, skribenter och uppsatsförfattare skrivit om ämnet, samt ett flertal 

av regeringens skrivelser som relaterar till vapenexporten. Syftet med detta var att själv få en 

djupare insyn i opinion angående den svenska vapenexporten.  

De texter som jag använt mig av är från kategorierna storstadspress, prioriterad landsortspress 

och tidskrifter, i databasen Media retriever research finns det 896 texter som innehåller de 

aktuella sökorden under den utvalda tidsperioden. Av dessa är det 258 som faller inom 

urvalsramen och har använts för denna studie. Resterande texter var artiklar som endast 

innehöll något av sökorden, men handlade om någonting helt annat. Exempelvis var det ett 

mycket stort antal texter som innehöll ordet krigsmateriel under juli 2010 då boken 

Paganinikontraktet av Kepler kom ut och recenserades i stort antal svenska tidningar och 

tidskrifter.  

Jag vill komma fram till om det finns vissa tidningar som är mer positivt eller negativt 

inställda till den svenska vapenexporten och om detta kan kopplas till tidningens politiska 
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färg? Genom att analysera de tidigare nämnda metoderna är min förmodan att det 

framkommer hur ofta svensk vapenexport tas upp i pressen och vilket utrymme den får.40  

 

Nyhetspressens politiska tillhörigheter 
Utgångspunkten för denna uppdelning är tidningarnas egen åsikt angående deras politiska 

inställning. Denna politiska åsiktsindelning har gjorts efter vad tidningarna ifråga publicerat 

på sina hemsidor, skrivit i pappersupplagan, eller svarat vid tillfrågning. Detta betyder inte att 

vissa tidningar som säger sig vara partipolitiskt obundna inte följer vissa partipolitiska linjer. 

Ett exempel på detta är Dagen och Kyrkans tidning som båda säger sig vara partipolitiskt 

obundna men som i regel delar åsikter med kristdemokraterna. 

 

 

Nyhetspressens politiska tillhörigheter 

                                                        
40 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007s. 244 

Syndikalistisk Vänsterorienterad Socialdemokrat Centerpartistik  Liberal  
          

Arbetaren ETC  Östran Östersunds-Posten  Örnsköldsviks Allehanda 
  Västerbottens Folkblad   Södermanlands Nyheter   Ystads Allehanda 
  Värmlands Folkblad   Hallands Nyheter  Västerbottens-Kuriren   

  Tidningen Ångermanland   gotlands Tidningar VLT   

  Sydöstran    Upsala Nya Tidning   

  Piteå-tidningen  Trelleborgs Allehanda 

  
Nya folkbladet 
östergötland  Sölvesborgs-Tidningen   

  Länstidningen Östersund   Sydsvenskan  

  Folket    Sundsvalls Tidning   
  Dala-Demokraten  Norra Västerbotten 
  Aftonbladet  Nerikes Allehanda   
    Kvällsposten   
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Tidningarna är uppdelade i ytterligare tre kategorier: storstadspress, lokalpress och tidskrifter. 

Tidskrifterna i detta fall är press som inte faller under kategorin dagspress, som alltså har 

vecko- eller månadsutgivning. 

Tabell 1 

 

Moderat 

 
 

Borgerlig 
  

 

Konservativ                                

 
 

Partipolitiskt 
obunden 

Karlshamns Allehanda 
Katrineholms-Kuriren 
Kristianstadsbladet 

Svenska Dagbladet  
Östgöta 
Correspondenten Vimmerby Tidning Dagen  Hallandsposten 

smålandsposten Karlskoga tidning Nya Wermlands-Tidningen   Kyrkans tidning Göteborgs-Posten   
Skaraborgs 
Allehanda   Ölandsbladet Expressen 
Norrköpings 
Tidningar     Karlskoga tidning Enköpings-Posten   
Norrbottens-Kuriren 
    City Landskrona Eskilstuna Kuriren 
Borås Tidning    Sändaren   Dagens Nyheter (DN) 
   Västerås Tidning   Dagens Samhälle   
   Veckans Affärer Blekinge Läns Tidning   

   Riksdag & Departement   Bohusläningen   
   Ny Teknik   Barometern 
   Metro  alingsås tidning 
   Landskronaposten  
   Helsingborgs Dagblad    
   Fokus  
   Dagens Industri    
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Artikel definitioner 
Jag har använt mig av nationalencyklopedins definitioner av orden negativ, positiv och neutral 
för indelningen av textanalysen. 

Neutral – Opartisk, utanförstående eller intagande en mellanställning. 41 

Positiv - (be)jakande; faktiskt föreliggande; gynnsam, "bra".42 

Negativ - (för)nekande; motsatt eller omvänd (i förhållande till det normala eller förväntade); 
ogynnsam, dålig; kritiskt inställd.43 

 

Metod beskrivning 
Denna del är till för att illustrera texternas negativa, positiva och neutrala skillnader, samt hur 

jag gått till väga i denna studie för att definiera kategoriseringen för de olika 

analysenheterna.44 Det första som citeras är rubriken och sedan följer ett citat från texten som 

definierar skribentens åsikt är i relation till den svenska vapenexporten. 

Positiva texter 
Nedan följer två exempel på texter som i denna studie har fallit i kategorin positiv i relation 

till den svenska vapenexporten: 

Karlskoga slåss om vapenexport myndighet 

Det är nödvändigt med politiskt stöd för att komma fram till samarbeten och materielinköp och det 

vill vi skapa bättre förutsättningar för genom den nya myndigheten. Exporten viktig Svensk 

försvarsindustri har en exportandel på 85-90 procent. 45 
 

I denna nyhetstext påtalas bland annat hur viktigt det är med vapenexporten för den svenska 

industrin och jobben som uppstår och kommer med den. Den hävdar även att den inkomsten 

som tjänas genom vapenexporten är betydande och eftersom 90 procent av de vapen som 

tillverkas säljs vidare till andra länder skapar det inte särskilt stora problem inrikes. 

 
                                                        
41 http://www.ne.se/neutral, hämtad 2011-05-05 

42 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/positiv/286057, hämtad 2011-05-05 

43 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/negativ/268122, hämtad 2011-05-05 

44 Metodpraktikan s. 224-226 
45 Marander, E, Karlskoga slåss om vapenexport myndighet, Nerikes Allehanda 3, s. 5 - Publicerad:2010-04-16,  
se Bilaga 5 

http://www.ne.se/neutral
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/positiv/286057
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Svenska vapen i Irak något att vara stolt över 

Hur hemskt är det i sig att Irak använder svenska vapen? Irak är en ung demokrati som brottas med 

många allvarliga problem. Ett är förstås våldet i landet och inte minst terroristgrupper som 

försöker störta Irak i kaos. Ska vi vara upprörda över om "våra" pansarskott används mot al-Qaida 

med flera terroriströrelser? Borde vi inte i stället känna solidaritet med det demokratiska Irak? En 

princip bakom svensk vapenexport är att inte sälja vapen till krigförande länder. Huruvida Irak 

befinner sig i krig är en definitionsfråga, men under alla omständigheter borde vi ha intresse av att 

stödja demokratier som skyddar sig mot anfall - inom eller utom landet.46 

Denna debattartikel har en positiv syn på den svenska vapenexporten men tar även upp en 

annan poäng. Nämligen att ett flertal av de vapen som Sverige sålt till länder som exempelvis 

USA, säljer eller skänker dessa vapen vidare till andra länder som befinner sig i konflikt, detta 

utan tillstånd från tillverkarna. Denna handling, att en vapenhandlare utan tillstånd förmedlar 

svenskt krigsmaterial vidare innebär att de svenska myndigheterna och företag som byggt och 

sålt dessa produkter kan förneka både handel och kännedom.  

Negativa texter 
Detta är exempel på texter med negativt perspektiv på den svenska vapenexporten. 

DIKTATUR ett demokratikriterium 2005 på ett militärt samarbetsavtal med 

Saudiarabien. 
Hur ser du på att svensk vapenexport ökar? – Om man vill att Sverige ska verka för att minska 

antalet konflikter och skapa fred är det oerhört oroväckande, särskilt ökningen till krigförande 

länder och stater som kränker mänskliga rättigheter. Vi i Vänsterpartiet vill helst inte ha någon 

vapenexport alls men det finns samtidigt vapenexport som är mer eller mindre problematisk. Hans 

Linde anser att lagstiftningen är för gammal, den har blivit urholkad i sin tolkning. En praxis har 

utvecklats där man hela tiden utvidgar utrymmet för att göra undantag. 47 
 
I denna nyhetstext intervjuas Hans Linde (vänsterpartiet), både hans och skribentens åsikt 

angående vapenexporten är tydligt negativa i denna artikel. Artikeln är från tidskriften ETC 

som vid flera tillfällen uttryckt sig negativt om den svenska vapenexporten. 

 

 

 

                                                        
46 Svenska vapen i Irak något att vara stolt över, Norrköpings Tidningar, Publicerad 2010-11-19, s. 31 
47 Gustavsson H, DIKTATUR ett demokratikriterium 2005 på ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien, 

ETC, Publicerad 2010-02-05, S. 7, se källförteckning för hela artiklarna 
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Skärp lagstiftningen för svensk vapenexport  
Det är dags för en genuin omprövning av den realpolitik som tycks ha haft företräde när det gäller Sveriges 

och EU:s relationer till dessa regeringar. Det är upprörande att Sverige tillåter export av krigsmaterial till 

dessa länder, trots vetskap om att allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer regelbundet och 

omfattande. Den svenska regeringen menar att det går att fortsätta exporten av krigsmaterial till länder med 

regimer som vi inte gillar för att vi bör ha en dialog även med dem. 48 

 
Denna insändare förklarar Sveriges exporter till Nordafrikanska och odemokratiska länder. I 

texten kommenteras det som upprörande att Sverige tillåter export av vapen till 

odemokratiska länder.  Det tydliggörs en negativ åsikt i relation till den svenska 

vapenexporten. 

Neutrala texter 
Detta är exempel på texter med neutral åsikt eller som endast innehöll information eller att 

citaten var den enda kommentar/åsikt som finns i texten 

Ingen vanlig vara  
Under det kalla kriget lades det stor vikt vid att Sverige inte sålde vapen till krigförande länder. Det var en 

hållning som varken kunde upprätthållas affärsmässigt eller försvaras moraliskt. Ingen ville köpa vapen om de 

inte var garanterade följdleveranser vid ett eventuellt behov. Moraliskt innebar regeln att Sverige sade nej till 

att sälja vapen till en demokrati som just attackerats av en diktatur. 49 

I denna nyhetstext diskuteras endast fakta både från positiva och negativa aspekter. Någon 

tydlig åsikt framträder egentligen inte. Utan syftet för texten är att vara debatterande men 

ändå informativ. 

 

Vem får köpa våra vapen? 
Ska utrikespolitiken utgå från allmängiltiga värderingar eller från svenska nationella intressen? Ska den vara 

idealistisk eller realistisk? Frågan är klassisk men går inte att besvara genom ett enkelt val mellan de två 

alternativen. Vi kan inte välja hur andra länder styrs och får lov att umgås med de regimer som finns, även om 

vi ogillar dem. Alternativet är isolering och åtföljande oförmåga att agera både när våra omedelbara intressen 

står på spel och när vår röst kan bidra till en utveckling som kan stå i överensstämmelse med våra egna ideal 

om demokrati och mänskliga rättigheter. 50 

 
Detta är en debattartikel som diskuterar båda sidorna av myntet men återigen finns inte en 

direkt övervägande åsikt som är positiv eller negativ. 
                                                        

48 Skärp lagstiftningen för svensk vapenexport, Östersunds-Posten, Publicerad 2011-03-26, s. 10, Sektion: 
Åsikter  
49 Bred M, Ingen vanlig vara, (Vikarierande ledarskribent), Smålandsposten, Publicerad 2010-07-21, S. 2, Del: 1 
50 Vem får köpa våra vapen? Uppsala Nya Tidning, Publicerad 2011-03-22, S. 4, Del: 1, Bilaga 5 
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I denna sammanställning av texterna får vi en översikt av hur många texter som publicerades 

under den utvalda perioden samt hur de användes i undersökningen. Informationen om texter 

och artiklar finns i källpresentation.  
 

I mars 2010 då försäljningen av den svenska vapenexporten rapporteras i regeringens 

skrivelse ökade antalet relevanta texter vilket ses i översiktstabell ovan. Efter det minskas 

antalet texter igen i antal, till och med september, oktober, november då vapenexporten till 

Saudiarabien blir ett hett ämne, något som leder till många debatter om just vapenexporten.  

Sedan faller antalet texter igen och först i februari och mars stiger antalet texter igen, i relation 

till de nordafrikanska konflikterna. Under mars månad 2011 identifieras det största antalet 

texter som primärt diskuterade vapenexporten, fokus var då Folkpartiet och hur de vill 

förändra vapenexportens förutsättningar. 

Diagram 1 
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Kapitel 5  

Redogörelse 
 

Figur 1 2010 års artiklar om 

svensk vapenexporten 

sorterade efter 

definitionstillhörighet i 

kategorierna negativ, positiv 

och neutral.  

 
 

Figur 2 2011 års artiklar om 

svensk vapenexporten 

sorterade efter 

definitionstillhörighet i 

kategorierna negativ, positiv 

och neutral.  

 

 

Statistiken baseras på de 258 texterna som inkluderats i studie, då de föll inom urvalsramen 

för nyhetspressens syn på den svenska vapenexporten under den utvalda perioden (20100101-

20110331). Texterna är kategoriserade efter hur tidningarna själva uttryckte sin politiska 

tillhörighet. Vissa av de tidningar som föll under kategorin partipolitisk obunden, exempelvis 

tidskriften Dagen visar tendenser att de i många frågor stödjer vissa politiska partier. I 

tidskriften Dagens fall skulle då partiet vara Kristdemokraterna. Trots detta, har min 

uppdelning för denna kategorisering följt vad tidningarna själva uttryck i relation till sin 

politiska tillhörighet. Hade jag själv lagt in värderingar över de många olika tidningarna och 

tidskrifternas ”riktiga” politiska tillhörighet skulle resultatet bli utifrån mina egna åsikter, 

därför skulle studien inte kunna återskapas med samma resultat vilket skulle innebära att 

validiteten sjönk och resultatet bli subjektivt.   

2010 års texter inställning till vapenexport
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2011 års texters inställning till vapenexport
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n= 76
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Antal negativa texter
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I undersökningen indelades även texterna efter genre, vilket ses i detta diagram.  

52 procent av texterna var nyhetsmaterial. Trots att nyhetstexter har ambitionen att vara utan 

åsikt är majoriteten av texterna om den svenska vapenexporten negativt inställda.  

Diagram 2 
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n=258  
53 procent av den totala textmassan som användes i denna studie har en negativ inställning till 

den svenska vapenexporten. Det tydliggörs att majoriteten av texterna som publicerades i 

tidningar och tidskrifter under den utvalda perioden var negativt inställda till den svenska 

vapenexporten. Av dessa var den liberala nyhetspressen den största kritikern med 51 texter. 

Dock är antalet liberala tidningar avsevärt mycket större än någon annan politisk tillhörighet. 

Vilket gör att de liberala tidningarna har flest texter inom alla tre kategorier. Procentuellt sett 

är de främsta kritikerna av den svenska vapenexporten den vänsterorienterade nyhetspressen, 

vars enda företrädare är tidskriften ETC, som av sina 13 texter om vapenexporten hade tolv 

negativa, det vill säga 92 procent.  

Diagram 3 

Antalet liberala texter är störst med sina 27 tidningar och tidskrifter, även framkommer det 

hur de partipolitiskt obundna tidningarna har hög statistik emot vapenexport. Dessa var 

primärt under året 2010. Det har framförallt varit de kyrkliga tidningarna som Dagen, 

Sändaren och Kyrkans tidning som har publicerat många negativa texter under året 2010. 
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Antal neutrala texter
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Dessa har ofta handlat om protester mot vapenexporter och uttalande från ärkebiskopen 

Anders Wejryd som har en negativ åsikt angående den svenska vapenexporten. Under 2011 

ändrade tidningen Dagen totalt inställning till vapenexporten. Analyserar man detta 

händelseförlopp kan det tolkas som att ett stort tryck riktades mot Wejryd och kyrkan aktioner 

vilket ledde till att en av Sveriges högröstade kritiker av vapenexporten tystnade. ORDVAL? 

Ordalagen som vapenexporten diskuterades i förändrades genomgående. Deras åsikter i 

texterna gick från att vara mycket kritiskt, till en neutral och även vid tillfälle positiv. 

 Diagram 4  

 

 

 

 

 
 
 
 

Av det totala antalet texter var cirka 10 procent positivt inställda till den svenska 

vapenexporten. Av dessa publicerades endast fem under perioden januari till och med mars 

2011, något som är förståeligt med tanke på den nordafrikanska konflikten och Sveriges 

försäljning till diktaturländer. Primärt är det tidningarna som tillhör det blåa blocket som 

benämner vapenexporten i positiva ordalag. Av dessa var det tre olika tidningar som 

publicerade två texter vardera, dessa var Nerikes Allehanda, Smålandsposten och Aftonbladet. 

Diagram 5 
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Med hjälp av dessa analyser av synen på vapenexporten kan vissa fakta klarläggas. 

Majoriteten av dessa texter har en negativ syn på vapenexporten. Under förra året var det ett 

flertal folkliga protester mot den svenska vapenexporten. Undersökningar som genomförts av 

tidningar under den utvalda tiden för denna studie visar hur majoriteten av den svenska 

befolkningen är negativt inställda till svensk vapenexport.51 . 

I en undersökning var det 92 procent av de tillfrågade som svarade nej på frågan: ”Skall 

Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter 

förekommer?” I detta fall har det att göra med hur frågan är konstruerad. I samma text menar 

skribenten att Public Service visar också att en klar majoritet av svenskarna vill avskaffa 

vapenexporten helt och hållet. Dessa uppgifter publicerades i tidskriften ETC, med tanke på 

deras syn på vapenexporten kanske man ska ta dessa uppgifter med ”en nypa salt”. Tidskriften 

ETC har i tolv artiklar uttryckt sig emot den svenska vapenexporten. Dock så misstror jag inte 

undersökningen att majoriteten av den svenska befolkningen är emot den svenska 

vapenexporten. Samma fakta publicerades även i Sydsvenska Dagbladet i texten majoritet vill 

stoppa vapenexport 2009-12-10. 

De som driver vidare den svenska vapenexporten är primärt det borgliga lägrets politiker och 

media, samt den borgliga och konservativa press i de områden där det finns vapentillverkare 

så som Småland eller i Värmland. Det har visat sig att det starkaste motståndet av 

vapenexporten har kommit från socialdemokratiska lokaltidningar, även på vapentillverkande 

orter, exempelvis där den konservativa Nya Wermlands-Tidningen visat sig vara positiv till 

vapenindustrin och den socialdemokratiska tidningen Värmlands Folkblad visat sig negativt 

inställda till vapenexporten. Statistiken bekräftar att det största stödet av den svenska 

vapenexporten ligger hos de konservativa och moderata tidningarna. Även majoriteten av de 

texter som publicerades i partipolitiskt obundna tidningar visar att stödet för vapenexporten är 

svagt med endast sex procent positiva texter i relation till vapenexporten, vilket redovisas på 

s. 24 figur 10. 

 

 

 

 

 

                                                        

51 ”En majoritet vill att Sverige slutar sälja vapen” DagensETC, Publiserad:2010-03-12 
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Figur 3    Figur 4  

     

Figur 5     Figur 6 

   

Med hjälp av dessa grafer kan man avgöra att det procentuellt sett är den konservativa 

nyhetspressen (figur 4) som stödjer vapenexporten företrädesvis med 25 procent positiva 

texter, strax efter följer den moderata (figur 3) och den borgerliga nyhetspressen (figur 8) med 

20 respektive 18 procent positiva texter. 52 

figur 7    figur 8 

                                                        
52 Pressens politiska tillhörigheter ses på s. 14, tabell 1 
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figur 9    Figur 10 

 

Tidningarna och tidskrifterna i socialdemokratiska lägret visade (figur 5) ett större stöd för 

svensk vapenexport med 13 procent positiva texter. Den liberala nyhetspressen (figur 7) hade 

sju procent positiva texter. Majoriteten av texterna från den socialdemokratiska nyhetspressen 

var negativt inställd till vapenexporten, i jämförelse med den liberala nyhetspressen där 

majoriteten av texterna visade sig vara neutrala i relation till vapenexporten. 

Förändringar i opinioner från januari 2010 till mars 2011 
Av de 183 texter som publicerades om ämnet under 2010 var 56 procent negativt inställda 

vilket etablerar en negativ bild av den svenska vapenexporten i media. 32 procent av texterna 

var neutrala till vapenexporten och resterande tolv procent har en positiv inställning angående 

vapenexporten. 

Diagram 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2011 stiger det procentuella antalet under den utvalda perioden av negativa texter med 

en procent från 56 till 57 procent.  37 procent neutrala och endast sex procent av texterna hade 

en positiv inställning till vapenexporten. 
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Total åsiktsfördelning 2010-2011
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Diagram 7 

Åsiktsfördelning 2011
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Denna figur ger en översikt över hela perioden i antal texter.  Som man ser är majoriteten av 

de texterna som publicerades om vapenexporten negativt inställda. Den bild som uppstår visar 

att skillnaderna mellan de olika formerna av nyhetspress är varierande men går i samma 

riktning.  

Diagram 8 

  

Händelser som tas upp i relation till svensk vapenexport 
I följande diagram visas vad som diskusteras i relation till svensk vapenexport, med detta 

menas händelse eller anledningen att texten publicerats.  

Under året 2010 exporterade Sverige vapen till diktaturländer för mer än 1 miljard 

svenska kronor.53 Större delen av det exporterade krigsmaterielen har inte använts av 

länder i direkt konflikt. Trots de tydliga protesterna som yttrades mot vapenexporten 

var det i verkligenheten lite som förändrades inom den svenska vapenexporten under 

                                                        
53 Regeringens skrivelse 2010/11:114 s. 58-60 
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året 2010. Det var ett stort antal texter som protesterade vapenexporten och nästan lika 

många där politiker diskuterade vapenexporten. Men under året 2010 blev det inte mer 

än ord.  

Diagram 9 
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I följande diagram urskiljs vad som togs upp i relation till svensk vapenexport under året 

2011. Med detta menas händelse eller anledningen till att texten publicerats. 

Då de nordafrikanska konflikterna bröt ut publicerades många protester om hur Sveriges 

regering och svenska företag exporterar vapen till länder som inte respekterar mänskliga 

rättigheter. Under januari och februari kom den största mängden av protesterna. I protesterna 

började avta i mars då folkpartiet och primärt den liberala nyhetspressen ändrade budskap och 

menade att vapenexporten från Sverige skulle regleras med hårdare regler.  



 28 

I maj 2011 beslutades det att den krigsmateriel som gick till Saudiarabien skulle upphöra 

under endast 2010 exporterades krigsmateriel för 246 miljoner svenska kronor.54  

Sverige exporterar fortfarande krigsmateriel till länder som Bahrain, Kuwait och Förenade 

Arabemiraten. Som redovisats i föreliggande studie så hade antalet renodlade nyheter om den 

svenska vapenexporten ökat, då ämnet blev mer aktuellt i relation de Nordafrikanska 

konflikterna. Med nyheter som dessa skulle ett förväntat resultat kunna vara att de negativa 

texter som publiceras i den svenska nyhetspressen om vapenexporten skulle öka. Men det är 

mer faktorer som påverkar.  

Diagram 10 
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54 Regeringens skrivelse 2010/11:114 s. 58-60 
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Kapitel 6 

Analys 
Materialet visar en kritisk sida till vilka länder de svenskproducerade strategiska produkterna 

säljs till och politikernas klena ansvarstagande. Detta har visats genom allmänna marscher 

mot vapenexporten och uttalanden av både högt uppsatta personer och vanliga medborgare. 

När en konflikt bryter ut, som den i Nordafrika skulle det vara rimligt att de tidningar som 

sympatiserar med det blåa blocket skulle försvara den svenska vapenexporten. Men det visade 

sig vara få positiva texter i de olika tidningar som visar stöd för vapenexporten, när det 

åskådliggjordes att svenska vapen är delaktiga i konflikter. Protesterna från tidningar som året 

innan varit mycket negativa till vapenexporten går mer åt det neutrala hållet. I mars och 

februari 2011 kan det ses det hur politiker och politiska partier vid första möjlighet på ytan tar 

tag i situationen, pekar finger och egentligen säger ”detta får inte ske igen” medan de bara 

några månader innan skrev följdleveranser och kontrakt med samma länder som de fördömer. 

Vad som kommer fram under 2011 är hur snabbt de parter som utpekas som skyldiga avsäger 

sig sitt ansvar.  

Texterna i studien belyser på att den svenska befolkningen och journalistkåren håller 

politikerna primärt ansvariga för vapenexporten och vapentillverkarna sekundärt ansvariga. 

Under 2010 publicerades flera texter om två demonstranter som bröt sig in på Saab Dynamics 

och förstörde krigsmateriel.55 Dessa texter var negativa till vapenexporten, men tillhörde de 

fåtal som höll vapentillverkarna ansvariga för de negativa konsekvenser den svenska 

vapenexporten fört med sig. Majoriteten av de publicerade texterna ansågs politikerna och 

statsmakten bära ansvaret.   

När texterna analyseras i sitt sammanhang och följderna av händelserna som skett ses ett djup, 

om hur den svenska industrin och regeringen gynnas av vapenexporten. Trots detta finns det 

ändå ett starkt motstånd även på de vapentillverkande orterna, framförallt av de socialistiska 

lokaltidningarna. Ett exempel på detta är i Värmland, då den konservativa tidningen Nya 

Wermlands Tidningen har stött vapenproduktionen på orten medan den socialdemokratiska 

tidningen Värmlands Folkblad visat ett misstycke mot denna industri. Detta har de visat i både 

ledare som Svensk dubbelmoral som publicerades 2010-10-27  och folkliga protester.  

 
                                                        
55 1) ”Mjölbyman får fyra månaders fängelse”, Östgöta Correspondenten, Publicerad 2010-05-06  

2) ”Stoppa förbjuden vapenexport”, Östgöta Correspondenten Publicerad 2010-06-17 

3) ”Priset för tolv förstörda granatgevär: 471419 kronor”, Dagen, Publicerad 2010-11-05   
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Reflektion 
Det framkommer hur allmänheten demonstrerar och att människor som offentligt motsätter 

sig vapenindustrin blir nertystade. Hur politikerna gång på gång säger att de ska förändra 

lagen, så tragedier som den i Nordafrika inte ska ske igen. Samtidigt som det säljs vapen till 

länder som använder dem i precis samma konflikter. Det är därför lätt att förstå varför 

nyhetspressen förmedlar en mörk bild av vapenindustrin.   

Det går även att finna förståelse för dem som vill att försäljningen ska pågå. Det är tusentals 

som arbetar inom vapenindustrin i Sverige. Utöver arbetsmöjligheterna generar exporten stora 

pengar för den svenska staten och företag.  

Under förra året var det ett flertal protester mot den svenska vapenexporten. Varje år rustar 

Sverige upp arméer, dubbelt så stor som den svenska befolkningen. För det fick den svenska 

regeringen och vapentillverkande företagen 13,7 miljarder sek, man skulle kunna säga att det 

egentligen är så enkelt. Med sådana siffror är det inte förvånande att det alltid är en väpnad 

konflikt någonstans.  

Om nationer och företag plötsligt inte skulle kunna sälja alla dessa vapen, om det inte skulle 

finnas ett behov av krigsmateriel skulle det leda till att nationer la miljarder på att tillverka 

vapen, som ingen ville köpa. Detta skulle i sin tur leda till stora ekonomiska förluster för 

tillverkarna. Dessa tillverkare är primärt I-länder och multinationella företag som tjänar stora 

summor på vapen, även i Sverige, men endast som en exportindustri.56  Men som det ser ut 

idag finns alltid en konflikt någonstans att sälja vapen till.  

– Om inte vi gör det kommer någon annan att göra det, är det vanligaste gensvar i relation till 

vapenexporten från organisationer som ISP, vapenproducerande företag, eller politiska 

partier. Det finns också sanning påståendet. På den globala marknaden motsvarar alla de 

strategiska produkterna som kommer från Sverige inte mycket mer än 2 procent av världens 

totala vapenförsäljning.57 De platser där svensktillverkade vapen används är ett långt avstånd 

ifrån de fabrikerna där de tillverkas. Med inställningen ”om inte vi gör det kommer någon 

annan att göra det” innebär det i princip att den som tillverkade produkten får ansvarsfrihet. 

Det är självklart lätt att säga att världen skulle vara en bättre plats utan vapen, men att 

genomföra en sådan förändring, som skulle innebära att en av världens största industrier 

                                                        
56 http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_toplist.php hämtad 2011-05-13 

57 http://www.unidir.org/pdf/activites/pdf14-act432.pdf, hämtad 2011-05-12. Även på http://www.svenska-
freds.se/faq/vapenexport, hämtad 2011-05-12 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_toplist.php
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skulle läggas ner, som skulle göra miljontals människor världen över arbetslösa är inte något 

som sker över en natt. 

Därför är min uppfattning att detta status quo som finns kommer att pågå mellan den negativt 

inställda pressen och de positivt inställda vapenexportörerna. Pressen fördömer 

vapenexporten, politikerna säger att de ska ändra på lagarna och allmänheten protesterar, men 

lite förändras i verkligheten. Trots den strikta lagstiftningen skrivs det så många 

undantagstillstånd att lagen tycks bara finns för syns skull. Risken finns att detta kommer 

fortgå så tills den dagen då vapenexporten förlorar sitt inflytande och grepp som den håller 

kring det svenska samhället. Om inte regeringen och vapenproducerande företag hittar något 

som är mer gynnsamt. Så länge länder anser att det är viktigare och mer lönsamt att sälja 

material som kan spränga broar med än bygga dem, kommer strider alltid att pågå. Skandaler 

om mutor, utpressning och illegal vapenhandel har dykt upp minst en gång varje årtionde i 

Sverige under många år. Exporten fortsätter, trots förändringar i lagen och hårdare kontroller. 

I flera år har Sverige exporterat vapen till diktaturländer, länder i konflikt och länder som 

finns på EU:s vapenembargo lista.58  

På samma lista finns världens största vapenhandlare nämligen USA, ett land som befunnit sig 

i konflikt under ett flertal år. USA är en av världens tre största vapenexporter och en av 

Sveriges största exportmottagare. USA är en stat som ständigt befinner sig i väpnad konflikt 

med andra stater. En stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till 

väpnade konflikter. En stat som har inre väpnade konflikter. USA är en stat där det 

förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Trots detta skapas 

ett undantagstillstånd ”något som borde vara mer undantag än regel”.  

Men faktum är att det inte är så. Varje år går det skattepengar till tillverkning av strategiska 

produkter, samma skattepengar går varje år till överläggningarna angående vapenkontrakten 

som för något som majoriteten av skattebetalarna är negativt inställda till.  

Processen som vapenexporten för med sig kan ses som en cirkel. Ett land får bistånd för att 

kunna bygga sjukhuset och skolor. Landet köper vapen och inbördeskrig bryter ut. Mer vapen 

köps och det blir en internationell konflikt. Politikerna, myndigheterna och företagen som sålt 

vapen avsäger sig ansvaret. Krigsmateriel slutar säljas mellan länderna och konflikten lugnar 

ner sig. Tiden går, landet får bistånd för att kunna bygga sjukhus och skolor.  

                                                        

58 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, hämtad 2011-04-30 

 



 32 

Samtidigt som befolkningen i landet försöker finna balans i sin tillvaro, finns det vissa som 

ser detta som ett utmärkt tillfälle att tjäna lite pengar. Och dem hade precis fått den där 

biståndschecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare forskning 
I maj 2011 beslutades att reglerna för svensk vapenexport till diktaturer ska skärpas. Detta 

beslut hade majoritet i riksdagens utrikesutskott. Beslutet innebär bland annat att vapenexport 

till diktaturländer som exempelvis Saudiarabien inte kommer att tillåtas i framtiden. Vilket 

skulle kunna vara en god tidpunkt att fortsätta denna forskning för att se om det skett några 

större förändringar.59 Sverige är en stor biståndsgivare till utvecklingsländer men egentligen 

är det ett kluvet meddelande. Vad är resultatet av att ge biståndspengar exempelvis för att 

hjälpa byborna i ett land att kunna bygga brunnar och skolor, när Sverige samtidigt förser 

landets ledare med tunga vapen som används för att förtrycka samma bybor som biståndet 

skulle hjälpa? Detta skulle även vara ett intressant ämne att fortsätta forska om. 

                                                        
59 http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=Kalender.fp5&-lay=Alla&-
format=instick/telegramEnskild1.htm&-lop=AND&-op=eq&TTID=2011-05-12-4619&-Token.0=FF6666&-
Token.7=&-Token.8=reinfred&-Token.9=O0fxO0o5fs8QZ2x60i9db7d5uvw78e&-find=, hämtad 2011-05-
18 

http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=Kalender.fp5&-lay=Alla&-format=instick/telegramEnskild1.htm&-lop=AND&-op=eq&TTID=2011-05-12-4619&-Token.0=FF6666&-Token.7=&-Token.8=reinfred&-Token.9=O0fxO0o5fs8QZ2x60i9db7d5uvw78e&-find
http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=Kalender.fp5&-lay=Alla&-format=instick/telegramEnskild1.htm&-lop=AND&-op=eq&TTID=2011-05-12-4619&-Token.0=FF6666&-Token.7=&-Token.8=reinfred&-Token.9=O0fxO0o5fs8QZ2x60i9db7d5uvw78e&-find
http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=Kalender.fp5&-lay=Alla&-format=instick/telegramEnskild1.htm&-lop=AND&-op=eq&TTID=2011-05-12-4619&-Token.0=FF6666&-Token.7=&-Token.8=reinfred&-Token.9=O0fxO0o5fs8QZ2x60i9db7d5uvw78e&-find
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2010-05-06 Mjölbyman får fyra månaders fängelse Östgöta correspondenten 
2010-05-07 vi förhindrade ett terrorbrott ETC 
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om man kan göra något för att minska orättvisor har man en 
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2010-05-29 Svensk trupp ska hem! Värmlands folkblad 
2010-06-06 VECKAN SOM GICK Expressen 
2010-06-09 visa israel vad vi tycker Länstidningen Östersund 
2010-06-12 Vad gäller saken Svenska Dagbladet 
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2010-07-20 Amnesty: vapen sprids alltför lätt Landskrona Posten 
2010-07-21 Ingen vanlig vara smålandsposten 
2010-07-22 Nej till Nato – vi slåss bara under FN-flagg Aftonbladet 
2010-07-22 Vapenexport, så här Norrbottens-Kuriren 
2010-07-23 De rödgröna och ubåtarna Sydöstran 
2010-07-24 Usel kontroll på vapnen från EU Göteborgs-Posten   
2010-07-26 S-stöd för Israel och vapenexport Borås Tidning  
2010-07-30 Omlagd Svensk försvarspolitik gotlands Tidningar 
2010-07-31 Ny myndighet föds i morgon Östgöta Correspondente 
2010-08-02 Brännpunkt   Svenska Dagbladet 
2010-08-05 sverige bör upphöra med vapenexport Skaraborgs Allehanda 
2010-08-18 Nu tvingas MP backa i hjärtefråga Dagens nyheter 
2010-08-22 MP-väljarna mest negativa Göteborgs-Posten   
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2010-08-25 3 frågor till Carl Bildt uppsala nya tidning 
2010-08-25 Vapen viktigare än djurhälsan Göteborgs-Posten   
2010-08-27 Vill MP verkligen ha Ohlsson? ETC 
2010-08-29 Världen behöver inte mer krig och vapen vapenindustrin sydsvenskan 
2010-08-30 Hjälp Pakistan - stoppa vapenhandeln Göteborgsposten 
2010-09-01 De rödgröna vill satsa på jämlikhet  Dagen   
2010-09-04 vad händer i veckan Aftonbladet 
2010-09-05 Valguide: utrikesfrågor aftonbladet 
2010-09-07 Solidariteten framför allt Länstidningen Östersund  
2010-09-07 Skenheligheten till nya höjder Örnsköldsviks Allehanda 
2010-09-08 Med pastorn som bollplank  Dagen   
2010-09-11 Ex-försvarsminister ser bara möjligheter för oroligt varv Sydöstran   
2010-09-16 Grillning utan riktig glöd Svenska Dagbladet 
2010-09-16 Juns cirkuslön går till blinda barn i Burma Dagen   
2010-09-17 Låt Sverige bli en kraft för fred och rättvisa Värmlands folkblad 
2010-09-17 Med Saudiarabien i sikte Dagens Industri   
2010-09-17 Saudiarabien köper svenska pansarrobotar Expressen 
2010-09-18 krigsmateriel säljs till saudiarabien Politiker vill inte ta i vapenexport Sydsvenskan  
2010-09-18 Export av vapen får hård kritik Dagens Nyheter 
2010-09-18 SAUDIARABIEN. Åtta år gammalt beslut rör upp känslorna Nerikes Allehanda 
2010-09-18 Vapenexport upprör på nytt smålandsposten 
2010-09-18 Kände inte till det” Dagens Industri   
2010-09-18 Ordkrig om vapenexport till Saudiarabien sydöstran 
2010-09-18 Kände inte till det” Ministern förnekar kunskap om vapenaffären Dagens Industri   
2010-09-23 Sveriges kristna råd tar ett brett grepp på freden Dagen   
2010-09-25 Vilken sorts samhälle vill vi ha? Värmlands Folkblad   
2010-09-28 Fredsaktivist från Mjölby får kristet pris för ickevåld Östgöta Correspondenten 
2010-09-30 Sluta upp med att investera i krig Dala-Demokraten 
2010-10-11 Svenska Freds: Stoppa Saabaffär Östran 
2010-10-11 Glöm inte freden i din budget Anders Borg Katrineholms-Kuriren 
2010-10-11 Mats Mening  gotlands Tidningar 
2010-10-11 Krav på att Saabaffär stoppas Östgöta Correspondenten 
2010-10-11 Vapenexport till saudiarabien dagen 
2010-10-12 Saab fortsätter exportera vapen till Saudiarabien Östgöta correspondenten 
2010-10-12 vapenexport Saudiarabien lägger miljardorder hos Saab Sydsvenskan 
2010-10-13 Korruptionsbekämparna Ny teknik 
2010-10-15 Leder till att staten hjälper mig leva miljömässigt Katrineholms-Kuriren 
2010-10-20 Stoppa svensk vapenkarusell Göteborgsposten 
2010-10-21 Gräns att försvara Smålandsposten 
2010-10-26 Vapen mot syskon Smålandsposten 
2010-10-26 Succén som blir ett jätte problem Dagen   
2010-10-27 Svensk dubbelmoral Värmlands Folkblad   
2010-10-28 pressgrannar VLT 
2010-10-29 Ordet framtid betyder inget längre Göteborgsposten 
2010-10-29 Stopppa vapenkarusellen ETC 
2010-11-03 militär kan inte skapa säkerhet i afghanistan Bohusläningen 
2010-11-03 Vapenexporten i kyrkligt fokus Karlskoga Tidning 
2010-11-05 Priset för tolv förstörda granatgevär: 471419 kronor Dagen   
2010-11-12 Stoppa den svenska dubbelmoralen Dagen   
2010-11-12 Kyrkornas globala vecka har fokus på svenska vapen  Dagen   
2010-11-13 Utveckling utan vapen västerås tidning 
2010-11-14 Sverige måste prioritera människor före vapen Nerikes Allehanda  
2010-11-14 Sverige agerar skenheligt om vapenhandel Borås Tidning 
2010-11-15 människor är viktigare än vapen Blekinge Läns Tidning 
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2010-11-15 Kyrkornas globala vecka: Inget blod på min mobil! VLT   
2010-11-15 Fred byggs inte med vapen Norrbottens-Kuriren   
2010-10-15 Ny myndighet ska främja vapenexporten Dagen   
2010-10-15 Fredsforskare: Nationell svensk politik ska följa övriga EU Dagen   
2010-11-15 låt människor gå före vapen Norra Västerbotten 
2010-11-16 Politikerna bryter mot regler för vapenexport Borås Tidning 
2010-11-16 Sverige måste sluta sälja vapen till länder i krig Sundsvalls Tidning   
2010-11-17 Plogbillar eller svärd  Dagen 
2010-11-18 Stoppa förbjudna vapenexporten Norrköpings Tidningar   
2010-11-19 Svenska vapen i Irak något att vara stolt över Norrköpings Tidningar   
2010-11-19 Statens hemliga miljardavtal Fokus 
2010-11-19 Jas-köp skadade Sydafrika Norrköpings Tidningar 
2010-11-19 MP kräver redovisning av FMV-inkomster Karlshamns Allehanda 
2010-11-19 En fråga för de berörda länderna Nerikes Allehanda  
2010-11-19 Stoppa vapenexporthyckleriet Hallands Nyheter  
2010-11-19 Fel att USA får köpa Länstidningen Östersund 
2010-11-19 MP kräver redovisning av FMV-inkomster Sölvesborgs-Tidningen   
2010-11-21 DÖDLIGA AFFÄRER - Stoppa exporten av svenska vapen Expressen 
2010-11-22 Jas en sorglig affär Västerbottens-Kuriren   
2010-11-22 Sverige får brons i vapenexportligan Riksdag & Departement 
2010-11-22 Svensk vapenexport får stark kritik Västerbottens Folkblad   
2010-11-24 Ny order kan ge Gripen ett lyft Ystads Allehanda   
2010-11-24 Stoppa svensk vapenexport nya wermlands-tidningen 
2010-11-25 SVERIGE SÄLJER VAPEN TILL KOREA Expressen 
2010-11-27 Sverige exporterar lidande  Västerbottens Folkblad   
2010-11-28 Lägg ner Jas-projektet Expressen 
2010-12-01 Global vecka alingsås tidning 
2010-12-04 Följ reglerna för vapenexport Norrköpings tidningar 
2010-12-08 Illusionen om svensk neutralitet Västerbottens Folkblad   
2010-12-23 Nödvändigt försvar Kolumnen Dagens Nyheter 
2010-12-23 Viktig export för Sverige Nya Wermlands-Tidningen   
2010-12-27 Vem är terrorist? Södermanlands Nyheter 
2010-12-29 Islam ingen terrorreligion Norrbottens-Kuriren 
2010-12-30 Det är dags att visa var vi står Skaraborgs Allehanda 
2010-12-30 Förvirrande analys Södermanlands Nyheter   

 

2011 

2011-01-04 Bekämpa de verkliga hoten Länstidningen Östersund 
2011-01-04 Humanitära insatser Södermanlands Nyheter 
2011-01-07 Vapenexport i strid med politik för global utveckling Alingsås Tidning 
2011-01-12 Vem står för ondskan och våldet? Södermanlands Nyheter 
2011-01-19 ÖB: Mer pengar eller bantat försvar Skaraborgs Allehanda 
2011-01-13 Mats Mening Gotlands Tidningar 
2011-01-14 Vad skulle Martin Luther King säga om svensk vapenexport Dagen 
2011-01-18 Kings väg - olydnad som förändrar Dagen 
2011-01-20 AKTUELLA FRÅGOR "Svenska kulor får inte döda demonstranter" Sydsvenskan 
2011-01-28 Vapenembargo Svenskt företag säljer till Kinas militärindustri Sydsvenskan 
2011-01-28 Hyckleriets politik Västerbottens Folkblad 
2011-01-28 Grova kränkningar av mänskliga rättigheter ETC 
2011-01-30 DE SKÖT MOT BARN Expressen 
2011-02-01 Folket ropar på demokrati Tidningen Ångermanland 
2011-02-02 Elever satte press på statsministern Metro 
2011-02-02 EGET Ansvar Tidningen Ångermanland 
2011-02-04 Stoppa vapenexporten till Egypten Nerikes Allehanda 
2011-02-05 Vapenexport inget verktyg för dialog med diktaturer Dagens Nyheter 
2011-02-05 Wejryd kräver skärpt lagstiftning för vapenexport Dagen 
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2011-02-05 Svenska kulor hotar friheten Borås Tidning 
2011-02-05 Sluta sälja svenska vapen till diktaturer Göteborgs-Posten 
2011-02-07 Blodig manifestation mot svensk vapenexport Folket 
2011-02-07 Jättebra att Hägglunds förlorar upphandlingar Örnsköldsviks Allehanda 
2011-02-08 Vapenexport till oroshärdar upprör Wejryd Sändaren 

2011-02-09 
Hoppet får inte slockna - Västvärldens tafatta uppbackning av 

demokratirörelsen är oacceptabel Värmlands Folkblad 
2011-02-09 Stoppa svensk vapenexport Östgöta Correspondenten 
2011-02-10 Vad har Svenska Freds uträttat? Örnsköldsviks Allehanda 
2011-02-11 Svenska kyrkan stöder vapenexporten Dagen 
2011-02-11 Stoppa vapenexporten till Egypten gotlands Tidningar 
2011-02-12 Kyrkans försvarstal Landskrona Posten 
2011-02-15 Utrikespolitisk vändpunkt Sändaren 
2011-02-15 Vapenexporten blomstrar Sändaren 
2011-02-17 Brist på insyn i svensk exportpolitik Dagen 
2011-02-18 Fascismens motsats ETC 
2011-02-19 Försvarsexport till Bahrain VLT 
2011-02-21 Vi tar strid för vår domän Kvällsposten 
2011-02-21 Dags sätta stopp för dubbelmoralen Svenska Dagbladet 
2011-02-23 Saab gör storaffär med Algeriets armé Dagens Industri 
2011-02-24 HETARE ÄN JAG TRODDE Veckans Affärer 
2011-02-24 Stå upp för demokrati, Bildt Enköpings-Posten 
2011-03-01 Ovisst vid gränsen till pressat Libyen Svenska dagbladet 
2011-03-02 Svensk vapenexport - det är bara kaffepengar Aftonbladet 
2011-03-04 Stöd till diktatorer har ett pris ETC 
2011-03-06 Staten & kapitalet i samma stridsvagn Expressen 
2011-03-10 Vapenexporten ökade något  Kristianstadsbladet 
2011-03-10 Sverige stoppar export av vapen Metro 
2011-03-11 Öppning för köp av vapen Svenska Dagbladet 
2011-03-13 Procent somkan växamed demokrati nerikes Allehanda 
2011-03-14 Länderna som köper flest svenska vapen Dagens Nyheter 
2011-03-15 Vapenexportörer slogs om Libyen Hallands Nyheter 
2011-03-15 Hans Wallmark försvarar det oförsvarbara  Kristianstadsbladet 
2011-03-19 FP vill se över vapenexporten Dagen 
2011-03-19 Vapentill demokratier Nerikes Allehanda 
2011-03-20 Partier i otakt med tiden Nerikes Allehanda 
2011-03-20 Folkpartiets riksmöte Folkpartiet vill stoppa vapen till diktaturer Sydsvenskan 
2011-03-20 Svenska vapen ska försvara demokratin Dagens Nyheter 
2011-03-20 Pinsamma affärer Helsingborgs Dagblad 
2011-03-20 FP vill se över vapenexporten Sundsvalls Tidning 
2011-03-20 FP vill stoppa vapen till diktaturer Göteborgs-Posten 
2011-03-20 Majoritet för ny vapenexportlag Dagen 
2011-03-20 Sverige förlängde kritiserat avtal Nerikes Allehanda 
2011-03-21 Majoritet för ny vapenexportlag Norra Västerbotten  (tt) 
2011-03-21 Majoritet för ny vapenexportlag Göteborgs-Posten 
2011-03-21 FP-krav får rödgrönt stöd Svenska Dagbladet 
2011-03-22 Svensk vapenexport är inte tillräckligt restriktiv Hallandsposten 
2011-03-22 Vem får köpa våra vapen? Upsala Nya Tidning 
2011-03-23 Libyen är ingen reklamkampanj Tidningen Ångermanland 
2011-03-23 De svenska liberalernas gissel - kluvenhet smålandsposten 
2010-07-23 De rödgröna och ubåtarna Sydöstran 
2011-03-25 Ansvar på export Fokus 
2011-03-26 Skärp lagstiftningen för svensk vapenexport Östersunds-Posten 
2011-03-28 Fyra avslag om vapenköp Riksdag & Departement 
2011-03-28 Vapenexport till diktaturer kan stoppas Svenska Dagbladet 
2011-03-29 Sovra bland kunderna Dagen 
2011-03-29 Hiphop mot vapenexport Dagen 
2011-03-30 Svenska vapen såldes för 2,4 miljarder i fjol till regionen Ny Teknik 
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Bilagor 
 

Följdleveranser 2010  

Från Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och 
produkter med dubbla användningsområden 

Export av krigsmateriel år 2008-2010 från Sverige 

Från Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och 
produkter med dubbla användningsområden 
 

Länder med vapenexports embargo utsedda av den Europeiska kommissionen 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, hämtad 2011-04-30 

 

Citerade texter från sorterings redovisning 
Rubrik:Karlskoga slåss om vapenexport myndighet 

Erik Marander, Nerikes Allehanda 3 - Publicerad:2010-04-16 

KARLSKOGA. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för att stödja svensk vapenexport. Nu börjar 
dragkampen om var myndigheten ska lokaliseras. Karlskoga är ett tänkbart alternativ.  Den nya myndigheten 
börjar sitt arbete 1 augusti i år. Regeringen avsätter 38 miljoner kronor för augusti-december, vilket motsvarar 
drygt 80 miljoner kronor på årsbasis. Myndigheten ska stödja försvarsindustrins ansträngningar att exportera 
svensk materiel. – Försvarsmateriel är en politisk produkt, säger försvarsminister Sten Tolgfors. Det är 
nödvändigt med politiskt stöd för att komma fram till samarbeten och materielinköp och det vill vi skapa bättre 
förutsättningar för genom den nya myndigheten. Exporten viktig Svensk försvarsindustri har en exportandel på 
85-90 procent. Man är beroende av den internationella marknaden både för samarbete/utveckling och försäljning. 
Ett typexempel är projektet Archer, ett utvecklingsprojekt för nästa generation av självgående fältartillerisystem, 
som Sverige och Norge samarbetar om och är BAE Systems i Karlskoga är leverantör. Den nya myndigheten 
kommer uppskattningsvis att ha 50-100 anställda. En del av dessa finns i dag inom FMV men ett ännu okänt 
antal nyrekryteringar kommer att behövas.  

 

Rubrik: Svenska vapen i Irak något att vara stolt över 

Norrköpings Tidningar, Publicerad: 2010-11-19. S. 31 

Vissa blir upprörda över att svenska pansarskott, via amerikanska mellanhänder, används av Iraks krigsmakt. 
Avtalsbrott bör förstås beivras, men varför denna moraliska indignation över att en ny demokrati försvarar sig 
med svenska vapen?  Sveriges Radios Ekoredaktion uppmärksammade i går, torsdag, att pansarskott 86, eller 
AT-4 som är dess kommersiella beteckning, dykt upp hos irakiska elitförband. Men Irak har aldrig köpt vapnet, 
det har i stället sålts - eller möjligen skänkts - från USA, till vilket Sverige tidigare exporterat vapnet. I vilken 
utsträckning råder det delade meningar om, men klart är åtminstone att irakiska soldater utbildats på 
pansarskottet av sina amerikanska kollegor. Därmed kan Förenta Staterna gjort sig skyldig till avtalsbrott. USA 
har ett så kallat slut användar åtagande. Landet har inte rätt att vidareexportera vapen till en tredje part, 
åtminstone inte så länge detta inte varit en del av det ursprungliga avtalet. Avtalsbrott är avtalsbrott och den 
rättsliga principen är viktig att slå vakt om eftersom svenska vapen annars kan hamna i länder som Sverige aldrig 
gett tillstånd för export till. Inspektionen för strategiska produkter (ISP), som är den svenska 
vapenkontrollmyndigheten, bör därför skyndsamt utreda vad som egentligen pågår i Irak. Samtidigt är det svårt 
att förstå den moraliska indignationen. Hur hemskt är det i sig att Irak använder svenska vapen? Irak är en ung 
demokrati som brottas med många allvarliga problem. Ett är förstås våldet i landet och inte minst 
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terroristgrupper som försöker störta Irak i kaos. Ska vi vara upprörda över om "våra" pansarskott används mot al-
Qaida med flera terroriströrelser? Borde vi inte i stället känna solidaritet med det demokratiska Irak? En princip 
bakom svensk vapenexport är att inte sälja vapen till krigförande länder. Huruvida Irak befinner sig i krig är en 
definitionsfråga, men under alla omständigheter borde vi ha intresse av att stödja demokratier som skyddar sig 
mot anfall - inom eller utom landet. Den upprördhet som exempelvis Svenska freds ger uttryck för känns därför 
kraftigt överdriven, för att inte säga direkt felaktig. Det är lika illa när vissa blir upprörda av att USA använt 
svensktillverkad materiel i Afghanistan. Då är det lättare att förstå när vissa uttrycker tveksamhet för export till 
diktaturer som Saudiarabien. Dessutom ligger det en del i att svensk vapenexport är uttryck för politiskt hyckleri. 
Sträng retorik i kombination med gummiparagrafer och en i praktiken ganska liberal export. Numera hel- eller 
delägs stora delar av den svenska vapenindustrin av utländska företag. Det ställer ytterligare krav på en både 
principfast och samtidigt realistisk exportpolitik framöver. Då är det lättare att förstå när vissa uttrycker 
tveksamhet för export till diktaturer."  

 

Rubrik: Skärp lagstiftningen för svensk vapenexport 

Helena Gustavsson, ETC, Publicerad 2010-02-05, S. 7 

Sverige har under lång tid exporterat krigsmaterial till Gulfstaterna och de nordafrikanska länderna. Länder med 
ledare som kraftigt kränker de mänskliga rättigheterna och som försökt kväsa den folkliga opinionen för en 
demokratisk utveckling. Sverige har under de senaste 20 åren exporterat krigsmaterial till Tunisien och Egypten, 
Saudiarabien och Pakistan. Detta är helt enkelt oacceptabelt. Sverige måste ändra sin politik för vapenexport till 
regeringarna i Tripoli, Manama och San'a, liksom tidigare i Kairo och Tunis. Det är dags för en genuin 
omprövning av den realpolitik som tycks ha haft företräde när det gäller Sveriges och EU:s relationer till dessa 
regeringar. Det är upprörande att Sverige tillåter export av krigsmaterial till dessa länder, trots vetskap om att 
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer regelbundet och omfattande. 
Den svenska regeringen menar att det går att fortsätta exporten av krigsmaterial till länder med regimer som vi 
inte gillar för att vi bör ha en dialog även med dem. Dessutom gör regeringen en märklig koppling till biståndet, 
som ibland hamnar i fickorna på korrupta ledare. Resonemanget haltar på flera punkter. För det första är det 
anmärkningsvärt att se vapenexport som ett effektivt verktyg i dialog med korrupta diktaturer. Det är snarast ett 
trubbigt medel om det är just dialog kring mänskliga rättigheter man vill åstadkomma. Det andra är att likställa 
vapenexport till diktaturer med bistånd till andra länder, som om det på något sätt skulle röra sig om likvärdiga 
syften. När bistånd används för ekonomisk och social utveckling så är syftet att ge bidrag till en 
utvecklingsprocess, med bland annat ökade satsningar på utbildning, hälsovård och jordbruksutveckling. 
Det är helt enkelt oacceptabelt att fortsätta med svensk vapenexport till länder som så omfattande bryter mot de 
mänskliga rättigheterna. Vi uppmanar Sveriges regering att skärpa lagen gällande vapenexport. Vi måste få en 
tydligare lagstiftning som helt förbjuder export av krigsmaterial till länder som kränker de mänskliga fri- och 
rättigheterna. 

 

Rubrik: DIKTATUR ett demokratikriterium 2005 på ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien 

Mathias Bred (Vikarierande ledarskribent), Smålandsposten, Publicerad 2010-07-21, S. 2 

Men en framtida rödgrön regering ska ställa nya krav, lovar Hans Linde (V) som suttit med i den grupp som 
arbetat fram en rödgrön överenskommelse för säkerhets- och försvarspolitik inför höstens val. Hur ser du på att 
svensk vapenexport ökar? – Om man vill att Sverige ska verka för att minska antalet konflikter och skapa fred är 
det oerhört oroväckande, särskilt ökningen till krigförande länder och stater som kränker mänskliga rättigheter. 
Vi i Vänsterpartiet vill helst inte ha någon vapenexport alls men det finns samtidigt vapenexport som är mer eller 
mindre problematisk. Hans Linde anser att lagstiftningen är för gammal, den har blivit urholkad i sin tolkning. 
En praxis har utvecklats där man hela tiden utvidgar utrymmet för att göra undantag. 

– En rödgrön regering kommer inte att totalförbjuda vapenexport men vi kommer att skärpa lagstiftningen och 
göra den betydligt mer restriktiv än idag. Vi är överens om att införa ett demokratikriterium. Vi kommer även att 
föra in frågor om svensk import och uthyrning av krigsmateriel, ett område som  knappt regleras alls idag. 
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Rubrik: Ingen vanlig vara  

Uppsala Nya Tidning, Publicerad 2011-03-22, S. 4, Del: 1 

Sverige är ett vapenexporterande land. Det är i grunden någonting rimligt så länge som vapnen används för att 
försvara mänskliga rättigheter och demokrati. Den 1 augusti kommer Sverige få en ny myndighet med uppgift att 
stödja svensk vapenexport. Det är en marknad som just nu går bra. Sedan kalla krigets slut har exporten av 
krigsmateriell för strid ökat med mer än 500 procent. Ändå finns det behov att stödja exporten. Ty under 
alliansregeringen har det svenska militärindustriella komplexet gått i graven. Svenska vapenproducenter kan inte 
längre förlita sig till att fack och folkvalda ska lobba fram beställningar på just deras produkter. Försvarsmakten 
köper inte mer materiel än den behöver och upphandlingarna sker internationellt. Det är försvarets behov, inte 
till exempel regionalpolitisk hänsyn, som i dag styr inköpen. Dessutom har Försvarsmakten tidigare stått för en 
stor del av exportstödet till de svenska företagen. Det är inte en rimlig uppgift för en myndighet med operativ 
verksamhet. Även försvarets materielverk (FMV) har haft dubbla roller, å ena sidan ska myndigheten upphandla 
material från företag, å andra sidan har samma myndighet haft till uppgift att stötta exporten. Huvuddelen av 
exporten går till våra grannländer och till västerländska demokratier i vilkas förehavanden vi har god insyn. Men 
runt fem procent går alltjämt till länder som inte ställer upp på folkstyrets principer. Till exempel står flera av 
Mellanösterns diktaturer på svenska kundlistor. Därför vore det bra om nyorienteringen för svensk vapenindustri 
också innebar tydligare regelverk och en vitaliserad debatt om de moraliska aspekterna av vapenexport. Under 
det kalla kriget lades det stor vikt vid att Sverige inte sålde vapen till krigförande länder. Det var en hållning som 
varken kunde upprätthållas affärsmässigt eller försvaras moraliskt. Ingen ville köpa vapen om de inte var 
garanterade följdleveranser vid ett eventuellt behov. Moraliskt innebar regeln att Sverige sade nej till att sälja 
vapen till en demokrati som just attackerats av en diktatur. En bättre regel för framtiden är att inte sälja vapen till 
stater som inte respekterar mänskliga rättigheter. Stater med fungerande folkstyre är återhållsamma med 
våldsanvändning. Två demokratier har aldrig gått i krig med varandra. Diktaturer är tvärtom beroende både av 
yttre och inre fiender för att rättfärdiga maktmonopol. Även om ett vapen exporteras till en diktatur aldrig 
används kommer det ändå att bidra till att förstärka ett innehav av makt som inte någon legitim grund. Stimulera 
gärna vapenexport demokratier, men sälj inte till länder kränker mänskliga rättigheter. ”Stimulera gärna 
vapenexport till demokratier. ” 

 

Rubrik: Vem får köpa våra vapen?  

Östersunds-Posten, Publicerad 2011-03-26, s. 10, Sektion: Åsikter,  

Ska utrikespolitiken utgå från allmängiltiga värderingar eller från svenska nationella intressen? Ska den vara 
idealistisk eller realistisk? Frågan är klassisk men går inte att besvara genom ett enkelt val mellan de två 
alternativen.  

Vi kan inte välja hur andra länder styrs och får lov att umgås med de regimer som finns, även om vi ogillar dem. 
Alternativet är isolering och åtföljande oförmåga att agera både när våra omedelbara intressen står på spel och 
när vår röst kan bidra till en utveckling som kan stå i överensstämmelse med våra egna ideal om demokrati och 
mänskliga rättigheter. Men om intresset och realismen inte kan tänkas bort så uppstår i stället frågan vad som 
verkligen är vårt övergripande och långsiktiga nationella intresse. Svaret måste vara att vårt eget land ska bestå 
som en stabil demokratisk stat. Och därmed får vi ett nationellt egenintresse av att demokratin står stark också i 
omvärlden. Från den utgångspunkten tog FP-ledaren Jan Björklund vid partiets riksmöte i helgen upp både 
vapenexport, diplomati och biståndsfrågor. Bakgrunden var naturligtvis revolutionerna i arabvärlden. Björklund 
vill öronmärka en miljard inom biståndsbudgeten för demokratistöd, se en mer aktiv diplomati till stöd för 
mänskliga rättigheter och skärpa kraven för svensk vapenexport. Björklunds hållning avviker från 
statsministerns, men den är genomtänkt. Att sälja vapen till vem som helst är teoretiskt tänkbart, men knappast 
förenligt med våra egna säkerhetsintressen - och givetvis inte med en önskan att stödja demokratier och 
demokrater. I stället prövas varje vapenexportärende av Inspektionen för strategiska produkter och ytterst av 
regeringen. Inspektionen har att följa ett politiskt fastställt regelverk som är restriktivt, men ändå medgett att vi 
under 2000-talet sålt vapen till Saudiarabien och Bahrain. Att helt avstå från vapenexport är inte heller realistiskt 
- om vi anser att Sverige behöver ett försvar och att vi bör kunna producera materiel inom landet så krävs också 
en större marknad. Den hittillsvarande principen - att vi inte ska sälja till länder som är indragna i konflikter - är 
problematisk. Andra demokratier har samma rätt att försvara sig mot hot och angrepp som vi själva. Fler 
partiledare än Björklund borde medge problematiken. Ett demokratikriterium för vapenexporten löser inte alla 
avvägningsproblem, men är avgjort att föredra framför dagens ordning." Ett demokratikriterium för 
vapenexporten ... är avgjort att föredra framför dagens ordning." 
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