
   Rekommendationer och synpunkter till 

   Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX)  

   2013-02-11                                       

   

 

Sida 1 av 8 

IKFF www.ikff.se info@ikff.se 

Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm 08-7029810  

Internationella Kvinnoförbundet  

för Fred och Frihet, IKFF 

 

En ny svensk krigsmateriellagstiftning som stärker Sveriges arbete för fred, 
säkerhet och jämställdhet 
 

1. Mänskliga rättigheter ska överordnas industriella intressen ............................................................ 2 

2. Uppdaterad säkerhetspolitisk analys ............................................................................................... 2 

3. Demokratikriterium ......................................................................................................................... 3 

4. Reflektera Sverige åtaganden och målsättningar om jämställdhet .................................................. 3 

5. Förbud mot krigsmaterielexport till stater där kvinnors rättigheter kränks ..................................... 4 

6. Kriterium för ESK-rättigheter och PGU .......................................................................................... 6 

7. Ökad transparens och stärkta mekanismer för att motverka korruption .......................................... 6 

8. Sammanfattning av IKFF:s rekommendationer .............................................................................. 8 

 

IKFF välkomnar att Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) fått i uppgift att 

presentera förslag på en mer restriktiv lagstiftning för svensk krigsmaterielexport. Det är även 

mycket välkommet att kommittén tidigt inleder en dialog med representanter för det civila 

samhället och IKFF ser fram emot en fortsatt dialog under utredningens gång. 

 

Mellan 2000 och 2009 ökade de globala militära utgifterna med 49 procent. Saudiarabien, en 

av de största importörerna av svensk krigsmateriel, listas i SIPRI:s årsbok 2012 som en av de 

tio stater i världen som lägger mest resurser på militära utgifter (48,5 miljarder US dollar 

under 2011). I samma publikation konstaterar SIPRI att ”Utvecklingen för den konventionella 

vapenbegränsningen under 2011 var nedslående”. 1 

 

För att skapa säkerhet för människor och stater behöver världen nedrusta, inte beväpnas. 

Därför anser IKFF att Sverige ska stärka sitt freds- och säkerhetspolitiska arbete genom att 

helt upphöra med export av krigsmateriel.  

 

Vägen dit innefattar en rad steg och åtgärder. I följande stycken diskuterar vi hur svensk 

krigsmateriellagstiftning, och tillämpningen av denna, på kortare sikt kan göras mer strikt i 

syfte att stärka Sveriges freds-, säkerhets- och jämställdhetspolitiska arbete. IKFF arbetar 

                                                           
1
 SIPRI Yearbook 2012 - sammanfattning på svenska (2012) - Stockholm International Peace Research 

Institute, s. 9 och 20. Citat från s. 20.  
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internationellt för att minska världens militära utgifter och stärka kvinnors rättigheter, varför 

våra rekommendationer har fokus på detta. Våra rekommendationer gäller både för nya 

ansökningar om export och vid ansökningar om följdleveranser. 

1. Mänskliga rättigheter ska överordnas industriella intressen 

Sveriges krigsmaterielindustri byggdes upp under 1930-talet för att bidra till trovärdighet för 

Sveriges neutralitet och oberoende. Idag ser situationen annorlunda ut: Sverige identifierar sig 

inte längre som neutralt, och vårt närområde liksom vår försvars- och säkerhetspolitik har 

förändrats. Krigsmaterielindustrin har sedan 1980-talet privatiserats och blivit alltmer 

internationaliserad genom samarbeten och ägare i olika länder. Dessa förändringar berörs 

även i direktiven till KEX: ”Den tidigare önskan att vara självförsörjande när det gäller 

materiel till det svenska försvaret har ersatts av det växande behovet av samarbete med 

likasinnade stater och grannar”. Direktiven tar även upp den nya principen om att köpa 

krigsmateriel ”från hyllan”. 2   I relation till detta vill IKFF understryka följande: 

 

Svensk krigsmateriellagstiftning ska inte, varken i lag eller i tillämpning, låta industriella 

intressen utgöra grund för exportbeviljande.  

 

Svensk lagstiftning och praxis ska ovillkorligt överordna mänskliga rättigheter i relation till 

försvarsindustriella och arbetsmarknadspolitiska intressen i Sverige och i andra länder.  

  

2. Uppdaterad säkerhetspolitisk analys 

Den praxis som idag styr tillståndsgivningen för krigsmaterielexport vilar till stor del på idén 

att exporten anses gynna svensk säkerhet och svenska intressen. IKFF anser inte att export av 

krigsmateriel till icke-demokratiska stater bidrar till varken global eller nationell säkerhet. 

 

Kommittédirektivet ålägger KEX att ”utreda konsekvenserna om exportkontrollen avseende 

krigsmateriel skärps gentemot icke-demokratiska stater, t.ex. påverkan på Sveriges bredare 

bilaterala relationer.” 3 IKFF ser fram emot att ta del av KEX resonemang kring frågor som: I 

de fall som krigsmaterielexport tillåts, är detta i varje specifikt fall nödvändigt för svensk 

säkerhet? Är risken stor för att till exempel en handelsväg annars skulle saboteras, och vad 

blir utfallet om vi väger detta scenario mot det oetiska och det säkerhetspolitiskt ogynnsamma 

i att stödja icke-demokratiska regimer med krigsmateriel?  

 

                                                           
2
 Kommittédirektiv 2012:2012:50: Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel 

3
 Ibid. 
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IKFF anser inte att det är säkerhetspolitiskt hållbart att Sverige exporterar vapen som bidrar 

till den globala kapprustningen, riskerar att inverka negativt på demokratiutveckling, och 

militärt stärker auktoritära individer och regimer vilka kan fatta beslut och agera utan 

förutsägbarhet. 

 

3. Demokratikriterium 

Kommittédirektivet till KEX uppmanar kommittén att ”föreslå de överväganden som 

lämpligen bör göras för att fastställa om ett land är en icke-demokrati” och som bör ligga till 

grund för tillståndsprövningar. Direktivet fastslår även att ”Sverige har anslutit sig till en 

definition av demokrati som är inriktad på en helhetsbild”, vilket innebär att ”demokrati 

innefattar en mängd olika väsentliga mänskliga rättigheter.” 4 

 

Direktiven refererar även till ”Förändring för frihet - Policy för demokratisk utveckling och 

mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete 2010–2014”. Där uttrycker 

regeringen att demokrati kan förstås som ”det styrelseskick som bäst säkrar och stärker 

respekten för de mänskliga rättigheterna”. Vidare uttrycks att ”respekten för medborgerliga 

och politiska rättigheter tillsammans med rättsstatsprincipen är avgörande för att bygga 

fungerande demokratier” samt att uppfyllandet av ESK-rättigheter ”kan vara en förutsättning 

för att kunna åtnjuta vissa av de medborgerliga och politiska rättigheterna.” 5 Regeringen 

konstaterar även att kränkningar av kvinnors rättigheter har försvårat arbetet för demokratisk 

utveckling på många håll och lyfter fram kvinnorättsorganisationers viktiga roll. 6 IKFF anser 

att: 

 

Bestämmelser om demokrativillkor i svensk krigsmateriellagstiftning och dess tillämpning ska 

vila på en bred definition av demokrati där kvinnors rättigheter är absolut centrala och där 

kopplingen till ESK-rättigheter görs tydlig.  

 

4. Reflektera Sverige åtaganden och målsättningar om jämställdhet 

IKFF arbetar för att realisera kvinnors rätt till deltagande i freds- och säkerhetspolitiska 

processer. Politiskt deltagande är en demokratisk rättighet och kvinnors deltagande är en 

absolut förutsättning för att skapa fredliga och stabila samhällen. Sverige har höga och 

progressiva målsättningar för att främja kvinnors säkerhet och politiska deltagande. Samtliga 

                                                           
4
 Kommittédirektiv 2012:2012:50: Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel 

5
 Förändring för frihet - Policy för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt 

utvecklingssamarbete 2010–2014 (2010) – Regeringskansliet, s. 8-9. 
6
 Ibid., se t.ex. s. 7 och s. 26. 
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utrikespolitiska områden och insatser ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och 

Sveriges nationella handlingsplan för implementering av säkerhetsrådsresolution 1325 om 

Kvinnor, fred och säkerhet, fastslår att resolutionen ska vara ”en integrerad och naturlig del av 

både det dagliga och det långsiktiga strategiska arbetet för fred och säkerhet”. IKFF anser att: 

 

En ny krigsmateriellagstiftning ska reflektera Sveriges kunskap, åtaganden och målsättningar 

om jämställdhet samt stärka arbetet för att realisera dessa åtaganden och målsättningar.  

 

5. Förbud mot krigsmaterielexport till stater där kvinnors rättigheter kränks  

Det finns starka moraliska och säkerhetspolitiska anledningar till att skärpa den svenska 

krigsmateriellagstiftningen ur ett kvinnorättsligt perspektiv. IKFF:s sektioner i stater som 

Colombia, DR Kongo och Nigeria upplever varje dag hur militarism och väpnat våld hotar 

kvinnors säkerhet och deltagande. Vapen används för att hota och döda kvinnor, och för att 

underbygga sexualiserat våld i konflikter. Kopplingen mellan vapenspridning och 

genusbaserat våld reflekteras även i utkastet till avtalstext inför förhandlingskonferensen om 

Arms Trade Treaty (artikel 4.6). 7  

 

Tydligast är kopplingen mellan lätta skjutvapen och våld mot kvinnor. Lätta vapen används 

för att underbygga systematiskt sexualiserat våld i konflikter, till exempel i DR Kongo. 8 I ett 

globalt perspektiv är risken för att kvinnor dödas av våld i hemmet tre gånger så stor om det 

finns ett vapen närvarande. Även annan krigsmateriel kan underbygga och användas för våld 

mot kvinnor. Ett exempel är Sveriges export av övervakningssystem och pansarvärnsvapen 

till Saudiarabien, en regim som gått in och stöttat den bahrainska regeringens våldsamma 

reaktioner på demonstrationer för mänskliga rättigheter och demokrati i Bahrain. Dåvarande 

generaldirektören för Inspektionen för strategiska produkter konstaterade i samband med 

händelserna att Saudiarabien ”ersatte bahrainska styrkor i övervakningssammanhang så att 

styrkorna kunde agera i de inre oroligheterna”. 9  

 

Statistisk forskning visar att kvinnors säkerhet är den enskilt bästa faktorn för att förutspå 

graden av fred och säkerhet i en stat. Ökade klyftor mellan kvinnors och mäns status i ett 

                                                           
7
 The draft of the Arms Trade Treaty, 26 July 2012 

(http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/att/negotiating-

conference/documents/consolidated-text-26July.pdf).  
8
 Se exempelvis Guidance for mediators Addressing  Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefire and 

Peace Agreements (2012) - United Nations Department of Political Affairs, s. 35. 
9
 Sveriges Radio: "Svenska vapen kan ha använts i Bahrain", publicerad torsdag 8 mars 2012 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5005939). 
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samhälle korrelerar med starkare patriarkala normer som bland annat inkluderar en hög 

närvaro av våld. Stater med större klyftor mellan kvinnor och män, och där respekten för 

kvinnors rättigheter är svag, tenderar att uppvisa högre nivåer av inbördes våldsamheter samt 

våldsamma relationer gentemot andra stater. I stater med mindre klyftor mellan kvinnor och 

män, och där respekten för kvinnors rättigheter är starkare, är sannolikheten större för att 

fredsavtal håller. 10  

 

Utifrån en modern säkerhetspolitisk analys bör Sverige därför verka för nedrustning och 

vapenkontroll istället för att beväpna stater där kvinnor förnekas sina rättigheter. Både 

människors och staters säkerhet är starkt kopplat till respekt för, och realiserandet av, 

kvinnors rättigheter. IKFF anser att: 

 

Svensk krigsmateriellagstiftning ska inbegripa ett förbud mot export till stater där det 

förekommer systematiska kränkningar av kvinnors rättigheter.    

 

Ansvariga för bedömningar och tillstånd/avslag vid exportansökningar ska ha mycket god 

kompetens vad gäller folkrätt inklusive kvinnorättsliga bestämmelser. 11
  

 

Genom åren har en rad internationella dokument och riktlinjer utarbetats med syfte att stärka 

kvinnors rättigheter. I varje bedömning av ansökan om krigsmaterielexport föreslår IKFF att 

följande beaktas: 

⋅ FN:s generalsekreterares årliga rapport över förekomst av konfliktrelaterat sexualiserat 

våld (i enlighet med paragraf 18 i säkerhetsrådsresolution 1960 (2010)). I det fall att 

en ansökan mottas om att exportera krigsmateriel till en stat som listats i denna 

rapport, ska ansökan avslås.  

⋅ Data och information som relaterar till staters nationella implementering av FN:s 

säkerhetsrådsresolution 1325 (2000), inklusive skuggrapporter från det civila 

samhället. 

⋅ Rapporter över situationen för mänskliga rättigheter i de stater som exportansökan 

avser (statliga rapporter samt skuggrapporter av etablerade 

civilsamhällesorganisationer), inklusive rapportering om staters efterlevnad av 

Kvinnokonventionen/International Convention on the Elimination of Discrimination 

Against Women (CEDAW).  

                                                           
10

 Sex and World Peace (2012) - Valerie M. Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli, och Chad F. 

Emmett. 
11

 I SOU Folkrätt i väpnad konflikt (2010:72) del 2 konstateras det att Inspektionen för strategiska 

produkter inte ”bedriver någon utbildning i humanitär rätt eller låter personalen regelbundet delta i 

sådan utbildning”, s. 72 (http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/40/30/5ab68aa0.pdf). 
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6. Kriterium för ESK-rättigheter och PGU 

Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna slår fast att varje 

konventionsstat till fullo ska utnyttja sina tillgängliga resurser för att trygga att rättigheterna i 

konvention realiseras. Krigsmaterielexport till fattiga stater bidrar till att resurser som bör 

läggas på fattigdomsbekämpning och socioekonomisk utveckling istället läggs på vapen. 

Detta i sin tur riskerar att bidra till konflikter som en följd av bristande resurser och/eller 

orättvis resursfördelning. IKFF:s sektioner i utvecklingsländer påtalar ofta att budgetområden 

som berör kvinnors rättigheter är bland de som nedprioriteras först i relation till militära 

utgifter. I utkastet till avtalstext inför förhandlingskonferensen om Arms Trade Treaty (artikel 

4.6) uppmanas staterna att motverka att vapenöverföringar får negativ inverkan på den 

mottagande statens utveckling. 12 

 

Svensk krigsmateriellagstiftning och praxis bör reflektera konventionen om de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna, Politik för Global Utveckling (PGU), samt EU:s 

gemensamma ståndpunkt om export av militär teknik och krigsmateriel. Kommitténs direktiv 

refererar även till dessa bestämmelser och riktlinjer. Kriterium åtta i EU:s gemensamma 

ståndpunkt ålägger staterna att ”beakta huruvida den tilltänkta exporten allvarligt skulle 

hindra en hållbar utveckling i mottagarlandet.” med hänsyn till ”mottagarlandets relativa nivå 

på militära och sociala utgifter.” PGU fastslår att all svensk politik ska bidra till att gynna en 

hållbar och rättvis världsutveckling, vilket implicerar att Sverige inte bör exportera 

krigsmateriel till stater som mottar svenska biståndsmedel för fattigdomsbekämpning. 

Nuvarande lagstiftning för svensk krigsmaterielexport saknar tydliga direktiv vad gäller 

export till stater med höga nivåer av militära utgifter och stora behov av socioekonomiska 

investeringar, varför IKFF anser att: 

 

Svensk krigsmateriellagstiftning ska inkludera ett tydligt och applicerbart kriterium om 

förbud mot export som riskerar bidra till att undergräva grundläggande ESK-rättigheter och 

hållbar utveckling i mottagarlandet.  

 

7. Ökad transparens och stärkta mekanismer för att motverka korruption 

Kommittédirektiven till KEX ger kommittén i uppdrag att ”utreda möjligheten att öka 

öppenheten och transparensen inom den svenska exportkontrollen, inklusive 

                                                           
12

 The draft of the Arms Trade Treaty, 26 July 2012 

(http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/att/negotiating-

conference/documents/consolidated-text-26July.pdf). 
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Exportkontrollrådet”. IKFF ser ett mycket stort behov av ökad transparens i den svenska 

exportkontrollen. Opinionsmätningar och diskussioner som följde av Sverige Radios Ekots 

avslöjande om samarbetsplanerna mellan Totalförsvarets forskningsinstitut och den saudiska 

regimen, kom till stor grad att handla om svensk krigsmaterielexport. Debatten visade tydligt 

på behovet av politiskt ansvarstagande och möjlighet till ansvarsutkrävande för medborgare 

som i demokratisk ordning vill ta del i diskussionen om svensk krigsmaterielexport.  

 

Det framhålls ofta att Sverige har ett av världens mest transparenta exportkontrollsystem i 

jämförelse ur ett globalt perspektiv. IKFF håller inte med om att graden av transparens och 

möjligheten till ansvarsutkrävande är god. I synnerhet i principiella frågor om svensk 

krigsmaterielexport bör folkvalda politiker ha ett större ansvar i relation till icke-folkvalda 

representanter på myndigheter. IKFF anser därför att: 

 
KEX bör lägga förslag på hur öppenheten och transparensen kan öka i Sveriges 

exportkontrollsystem. Globala jämförelser åsidosatt ska det svenska systemet utformas utifrån 

väl etablerade demokratiska principer om insyn och ansvarsutkrävande. 

 

Utöver bristande transparens, karaktäriseras den globala handeln med krigsmateriel även av 

en hög risk för korruption. Detta leder till att resurser som borde läggas på exempelvis 

utvecklingsinvesteringar, istället går förlorade i korrupta affärer. Det kan exempelvis handla 

om mutor, att korrupta mellanhänder är involverade, och att den mottagande staten brister i 

lagar och mekanismer för att förebygga korruption. I relation till svenska krigsmaterielaffärer 

har granskningar av JAS Gripenaffärerna med Tjeckien och Sydafrika riktat ljus på att 

Sverige inte står immunt mot dessa risker. IKFF anser därför att: 

 

KEX bör föreslå lagstiftning och riktlinjer vid bedömningar av exportansökningar som 

förebygger korruption genom att risker kan identifieras tidigt. Finns betydande risker för 

korruption, ska Sverige inte bevilja export av krigsmateriel. 
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8. Sammanfattning av IKFF:s rekommendationer 
 

1. Svensk krigsmateriellagstiftning ska inte, varken i lag eller i tillämpning, låta 

industriella intressen utgöra grund för exportbeviljande.  

2. Svensk lagstiftning och praxis ska ovillkorligt överordna mänskliga rättigheter i 

relation till försvarsindustriella och arbetsmarknadspolitiska intressen i Sverige och i 

andra länder.  

3. Bestämmelser om demokrativillkor i svensk krigsmateriellagstiftning och dess 

tillämpning ska vila på en bred definition av demokrati där kvinnors rättigheter är 

absolut centrala och där kopplingen till ESK-rättigheter görs tydlig.  

4. En ny krigsmateriellagstiftning ska reflektera Sveriges kunskap, åtaganden och 

målsättningar om jämställdhet samt stärka arbetet för att realisera dessa åtaganden 

och målsättningar.  

5. Svensk krigsmateriellagstiftning ska inbegripa ett förbud mot export till stater där det 

förekommer systematiska kränkningar av kvinnors rättigheter.    

6. Ansvariga för bedömningar och tillstånd/avslag vid exportansökningar ska ha mycket 

god kompetens vad gäller folkrätt inklusive kvinnorättsliga bestämmelser. Analyser 

vad gäller kvinnors situation i specifika fall och stater ska inbegripa de dokument och 

rapporter som listas ovan under punkt 5. 

7. Svensk krigsmateriellagstiftning ska inkludera ett tydligt och applicerbart kriterium 

om förbud mot export som riskerar bidra till att undergräva grundläggande ESK-

rättigheter och hållbar utveckling i mottagarlandet.  

8. KEX bör lägga förslag på hur öppenheten och transparensen kan öka i Sveriges 

exportkontrollsystem. Globala jämförelser åsidosatt ska det svenska systemet utformas 

utifrån väl etablerade demokratiska principer om insyn och ansvarsutkrävande. 

9. KEX bör föreslå lagstiftning och riktlinjer vid bedömningar av exportansökningar som 

förebygger korruption genom att risker kan identifieras tidigt. Finns betydande risker 

för korruption, ska Sverige inte bevilja export av krigsmateriel. 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den 
internationella fredsorganisationen Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). 
Organisationen grundades 1915 i Haag och har nu sektioner i 38 länder runt om i världen med 
internationella huvudkontor i Genève och New York. IKFF/WILPF har konsultativ status i flera FN 
organ. Vi arbetar för fred, säkerhet och nedrustning - alltid med fokus på kvinnors aktörsskap! 


