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Abstract 
Swedish arms exports is a controversial topic. Sweden is one of the world’s leading 
arms exporters. In connection to an investigation conducted by the Eko in 2012, which 
is a program of the Swedish Radio, Sweden’s long arms negotiations with Saudi Arabia. 
This became a big debate, because Sweden isn’t supposed to negotiate with non-
democratic countries. The Swedish government decided to appoint a committee to study 
this subject and come up with stricter laws on arms exports. The purpose of this paper is 
to see which theory that dominates the committee investigation. It turns out that 
liberalism dominates the investigation, although even in small tensile characterized by 
realism. Liberalism is the theory which dominates them abandoned the proposals, the 
view of democracy as well as the consequences that a more restrictive regulation would 
entail. 
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1 Introduktion 
 

 

 

1.1 Inledning/bakgrund 

Svensk vapenexport är ett kontroversiellt ämne. Sverige är en av världens största 

vapenexportörer och på senare tid har man legat bland dem fem främsta länderna vad 

gäller försäljning av vapen och krigsmaterial per capita. Under 2015 exporterade 

Sverige vapen för 7,6 miljarder kronor, vilket bevisar hur stor vapenexportör landet är.1 

Försäljning av vapen har skett till olika sorters länder, allt ifrån industriländer och 

utvecklingsländer till länder som inte riktigt lever upp till demokratiska kriterier har fått 

ta emot svenska vapen. Det är just här dilemmat uppstår. Exporten av vapen och 

krigsmaterial till länder där kränkning av mänskliga rättigheter sker har bidragit till att 

ämnet blivit intressant och omdiskuterat i Sverige. I samband med en granskning som 

gjordes av Ekot 2012 avslöjades Sveriges långvariga vapen förhandlingar med 

Saudiarabien.2 Avslöjandet fick även Moderaten, Sten Tolgfors att självmant avgå som 

försvarsminister.3 Dessa förhandlingar blev en långvarig debatt bland de svenska 

politikerna och har satt press på de nuvarande ledande socialdemokraterna att agera då 

Sverige inte ska förhandla med icke-demokratier som kränker mänskliga rättigheter. I 

och med vapenexporten till Saudiarabien har frågan blivit mycket aktuell, både i 

regeringen och i media. Det militära sammarbetet är numera stoppat. Dock fortsätter 

Sverige att exportera vapen till 26 länder som bryter mot mänskliga rättigheter eller 

anses vara ofria.4  

Fallet Saudiarabien har varit omdiskuterat eftersom Saudiarabien förbjuder politiska 

partier och rörelser. Även är demokratiska kriterier som yttrandefrihet och 

religionsfrihet inte acceptabelt. Saudiarabien för en allians för att stoppa den 

upptrappande konflikten i Jemen genom bombattacker mot rebellgrupper. Under 

krigsföringen har man använt sig av den svenska högutvecklade stridsledningssystemet 

Erieye. I och med detta så är det väldigt troligt att även andra svensk tillverkade vapen 

används i krigsföringen. Saudiarabien är bara ett av många länder, där exporten av 

                                                
1	  Svensk	  freds.	  	  Snabba	  fakta	  om	  vapenexporten.	  2012.	  	  
2	  DN.	  Hemligt	  brev	  avgjorde	  Saudiaffären.	  
3	  DN.	  Hemligt	  brev	  avgjorde	  Saudiaffären.	  
4	  SvD.	  Svensk	  vapenexport	  till	  flera	  diktaturer.	  	  
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vapen kritiserats. Länder som Egypten, Pakistan och Thailand, vars politiska tillvaro är 

ifrågasatta, har också tagit emot vapen från Sverige.5 Detta trots att Svensk lagstiftning 

menar att de mänskliga rättigheterna skall vara vitala och existerande i ett land för att 

exporten av vapen skall vara aktuellt.6 Enligt de svenska principerna för vapenexport 

bör vapen inte säljas till länder som kränker mänskliga rättigheter. Amnesty som är en 

internationell frivilligorganisation och ideell organisation som verkar för mänskliga 

rättigheter, välkomnar detta att Sverige genomför dessa strikta regler samt oroas i vissa 

fall av de undantag som görs från dessa regler.7 Ämnet är högst intressant ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Besluten om vapenexport tas i riksdagen, vilket väljs 

av det svenska folket.      

Sverige som land har utstå mycket kritik från media och allmänheten för sin 

vapenexport. Vid ett regeringssammanträde den 1 juni 2012 togs det ett beslut om att 

tillkalla en kommitté för att utreda riktlinjer och lagar kring vapenexporten. Kommittén 

kom att kallas för ”Krigsmaterielexportöversynskommittén” (KEX). Syftet med denna 

kommitté var att man via en utredning skulle komma med nytt förslag om ny 

krigsmateriellagstiftning. Den nya lagstiftningen skulle innebära skarpare regler för 

vapenexport mot icke-demokratiska länder.8 

Kommittén fick många punkter man skulle undersöka, men dem mest vitala och dem 

punkter som är relevanta för denna uppsats var följande. Kommittén skall först och 

främst undersöka och utreda svenska exportkontrollen och dess framtid. Man skall som 

sagt lämna in förslag om ny lagstiftning om krigsmaterial, i syfte om att göra kraven för 

exporten till icke-demokratiska länder mer strikta. Även skall kommittén ge direktiv för 

hur man nödvändigtvis skall göra för att avgöra ifall en stat är icke-demokratisk. Detta 

skall vara grundläggande när en prövning om ett land uppfyller kraven för att kunna 

köpa vapen av Sverige sker. Dessutom skall kommittén utreda hur en skärpning av 

exportkontrollen av krigsmateriel skall gå till. Samt vilka åtgärder och ändringar som är 

relevanta för en dylik skärpande.9         

 

                 
                                                
5	  SvD.	  Svensk	  vapenexport	  till	  flera	  diktaturer.	  
6	  SvD.	  Svensk	  vapen	  används	  i	  krig	  mot	  Jemen.	  
7	  Amnesty.	  Svensk	  vapenexport.	  
8	  Regeringen.	  Översyn	  av	  exportkontroll	  av	  krigsmateriel.	  
9	  Regeringen.	  Översyn	  av	  exportkontroll	  av	  krigsmateriel.	  



  
 

3 

1.2 Syfte och frågeställning 

Jag har valt att fördjupa mig i detta ämne för jag anser det vara samhällsvetenskapligt 

intressant. Vapenexporten och politiken kring detta tycker jag är viktigt att bekanta sig 

med. Ämnet är aktuellt och man ser dagliga debatter och diskussioner kring detta. 

Eftersom att Sverige är ett utav världens främsta exportörer och vapenexporten 

uppenbarligen är en stor inkomstkälla, blir området ännu mer intressant att forska kring. 

Jag vill upplysa diskussionen kring vapenexporten och se hur Sverige gått tillväga för 

att åtgärda detta omtvistade ämne.  

För att lättgöra för mitt arbete ska jag undersöka och fördjupa mig i 

Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) och deras utredning kring vapenexport. 

Med hjälp utav denna utredning skall jag försöka få en klarare bild av hur regeringen 

försökt gå tillväga för att finna lösningar. Även vill jag ta reda på vilka lösningar och 

åtgärder man tagit till för att göra exportkontrollen till icke-demokratiska länder mer 

skarpa. Jag kommer att bland annat se till kommitténs förslag till mer skärpta riktlinjer 

kring vapenexport, samt vilka konsekvenser dessa kan få. Jag kommer att välja vilka 

förslag i utredningen som jag anser vara dem viktigaste. Även är det intressant för mig 

att se kommitténs syn på demokrati. Det grundläggande i min uppsats är att ta reda på 

vilken teori som mest präglar utredningen. Därför har jag formulerat frågeställningen: 

• Vilken teori av realismen och liberalismen dominerar KEX-utredningen? 

        

1.3 Tidigare forskning 

Ämnet vapenexport har varit och är aktuellt. Det har lett till vardagliga debatter om 

huruvida Sverige bör agera och gå tillväga vad gäller vapenexporten. Landets ekonomi 

bygger mycket på vapenexporten. Genom åren har vapenexporten varit hög och Sverige 

står högt bland länderna som exporterar mest vapen. Sverige har en lång historia av 

vapenexport och därför bör man gå tillbaka i tiden för att undersöka tidigare 

handelsrelationer. Redan på 50-talet var Sverige en flitig vapenexportör. Man ansågs 

generösa och exporterade bland annat till Egypten och Israel fram till 1954. Även 

exporterades vapen av tyngre kaliber till ostabila stater såsom Dominikanska 

Republiken, Indonesien och Colombia. Under denna tid leddes Dominikanska 

Republiken av diktatorn Trujillos. Colombia och Indonesien befann sig i flera år av 

inbördeskrig. Även USA, som deltog i flera krig, fick ta del av svenska vapen. I och 

med detta gick en stor del av svenska vapenexporten till länder i tredje världen.  
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Regeringen i Sverige ändrade under 1960-talet inställning kring vapenexporten. Man 

gick ifrån att vara en generös stat till en mer återhållsam stat. Exporten till Mellanöstern 

hade sedan 1954 tagit slut. USA, Australien och Portugal fick heller längre inte ta del av 

svenska vapen, eftersom att dessa stater hade befunnit sig i krig med andra stater. Efter 

kolonialkrigens utgjutelse i Angola 1961 upphörde vapenexporten till Portugal. USA 

och Australien fick längre inte köpa vapen från Sverige då båda staterna hade krigat mot 

Vietnam.  

Dock är inte bilden helt klar. Sverige fortsatte att exportera vapen. Malaysia som under 

1963 befann sig i krig med Indonesien, fick ta del av exporten. Vapen exporterades 

också från Sverige till Indien mellan 1962-65 krigade mot båda Kina och Pakistan. 

Trots deltagande i diverse krig, fick även Storbritannien fortsätta importera från 

Sverige.  

År 1968 var huruvida man skulle exportera vapen till diktaturer i Latinamerika eller 

inte, ett hett ämne i Sverige. Enligt dåvarande handelsministern såg man inte riktigt 

någon ursäkt nog för att inte fortsätta exportera vapen till Brasilien och Argentina. Man 

menade att frågan om landet eventuellt var diktatoriskt styrt eller ej, inte varit 

avgörande. Dock togs detta uttalande någorlunda tillbaka efter protester, och därför var 

detta en av flera orsaker till varför en ny utredning tillsattes år 1969.  

I början av 1970-talet var det menat att politiken kring vapenexporten skulle ta en 

vändning. I Sverige kom man med nya riktlinjer kring vapenexporten som skulle betyda 

mer skärpta regler. Men istället uppstod en liberalisering av exportpolitiken. Man 

godkände export till Argentina samt sålde man stridsflygplan till Pakistan, där ett uppror 

ägde rum under tiden. Försäljning av vapen till Nigeria och Ghana, som båda var 

militärstyrda tog också fart. 

I slutet av 70-talet såg man en markant ökning av vapenexporten. I och med detta fick 

man utstå mycket kritik vilket bidrog till att regeringen tillsatte en ny utredning, 

krigsmaterielexportkommittén. Detta betydde skärpa regler och riktlinjer för 

vapenexporten. Dock såg man inte detta i praktiken. Sverige exporterade vapen till 

Burma, där tillvaron var kritiskt.  Sverige anses ha tillsatt liknande kommittéer för att 
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anses verka ta ansvar och bry sig i den offentliga debatten, men att man i själva verket 

inte tagit till tillräckliga åtgärder.10  

Trots att Sverige tog till restriktiva grundprinciper fortsatte vapenexporten att öka. Det 

är svårt att hitta relevanta orsaker som förklarar detta fenomen, men det mest uppenbara 

verkar vara att det snarare var andra faktorer som styrde Sveriges agerande och inte dem 

skrivna riktlinjerna. Faktorer som ekonomi, arbetsmarknadspolitik samt det för stunden 

rådande politiska situationen påverkade dem svenska handlingarna under den tiden.  

År 1984 hände något som kom att påverka hela historian kring svensk vapenexport. 

Bofors, som var ett företag anklagades för att ha olagligen infört krigsmaterial till 

Bahrain och Dubai. Detta var förbjudet då man inte hade godkännande till att sälja till 

dessa stater. Konsekvensen av detta blev att tre direktörer från företaget fälldes till 

villkorlig dom på grund utav varusmuggling.  

Företaget anklagades även för annat. Bland annat för att ha gett mutor till beslutsfattare 

i Indien, för att försöka få till ett betydelsefullt kontrakt som skulle gynna dem i 

exportering av vapen. På grund utav brist på bevis lades detta åtal sedan ned. Upploppet 

kring denna företeelse och allt som uppmärksammades i media, var nog en avgörande 

faktor till att man på 1980-talet i Sverige hade en relativt restriktiv exportpolitik. 

Företaget Bofors och andra ville få godkännande till att kunna exportera vapen till fler 

stater avvisades man.    I exportstatistiken visade sig att Nepal var det enda nya landet 

som hade tillkommit fram till 1991.       

1991 övertog den borgerliga regeringen styret i Sverige. Man förändrade på dåvarande 

begränsningar, delvis på grund utav den omgjorda geopolitiska tillvaron som uppstod 

efter Sovjetunionens undergång.1993 gavs godkännande av vapenexport till flera 

länder. Till exempel Sydkorea, Kuwait, Turkiet och Saudiarabien. Detta kom att få 

konsekvenser senare i tiden.11               

När Saudiaffären, som var ett militärt sammarbete mellan Sverige och Saudiarabien 

avslöjades år 2012, har efterfrågan på ett demokratikriterium varit hög.  Regeringen 

tillsatte Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) för att komma med nya 

riktlinjer för vapenexport till icke-demokratiska länder. Dessa nya riktlinjer skulle lagen 

skarpare och svårgöra för icke-demokratiska länder att få tag i svenska vapen. 

                                                
10	  Svensk	  freds.	  Vapenexport	  –	  svenskt	  stål	  biter.	  	  
11	  Historia2.	  Den	  svenska	  vapenexporten.	  	  
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Kommitténs redovisning menade att nya reglerna för vapenexporten skulle betyda nytt 

demokratikriterium samt ökad öppenhet vid affärer med andra stater. Hänsyn till 

mänskliga rättigheter samt mottagarlandets demokratiska tillvaro är grundläggande 

förutsättningar vid tillståndsprövningen. I och med detta skulle Sverige bli det enda 

landet i världen som har demokratikriterium för eventuellt vapenexport. Vidare menar 

kommittén att det bör ske en granskning av det land som är intresserade av svenskt 

vapen. Man bör göra en bedömning där man har en gradskillnad som utgångspunkt, för 

att sedan se ifall den intresserade staten har institutioner i demokratins tecken, samt se 

till hur välfungerande dessa är. Formell demokrati som såväl reell demokrati. Även 

antydde kommitténs redovisning på mer öppenhet, transparens omkring vapenaffärer.12   

1.4 Teori  
Teorierna jag kommer att använda mig av i min uppsats är Realismen och Liberalismen. 

Dessa teorier skiljer sig fundamentalt från varandra och därför tycker jag att dem är 

mest relevanta för min uppsats. Med hjälp av dessa teorier kommer jag att kunna avgöra 

vilken typ av politik och teori som mest präglar KEX-utredningen. Jag använder mig av 

endast dessa två för att göra uppsatsen enklare och samtidigt ge en tydlig bild av vilken 

teori som dominerar i utredningen. Genom statsvetenskapens historia har Realismen och 

Liberalismen varit dem ledande teorierna. Dessa teorier är också dem två teorier som 

präglar politiken i majoriteten av staterna idag.  

1.4.1 Realism 

För att ta reda på hur Realismen kom till måste man gå tillbaka långt i tiden. Redan före 

Kristus såg man tecken på realism hos olika tänkares idéer. Thukydides, Niccoló 

Machiavelli samt Thomas Hobbes är personer som förknippas med teorin. Den grekiska 

tänkaren Thukydides är mest känd för sin analys av kriget mellan Aten och Sparta. 

Thukydides beskrev staternas utrikespolitika rörelseutrymme som begränsade. Alla 

stater behövde anpassa sig till att makten var ojämnt fördelad. Detta var grundläggande 

om man som stat ville överleva. Den regerande och starkaste staten kunde göra vad man 

ville på dem svaga staternas bekostnad. Sparta var till en början den ledande staten, och 

man fruktade Atens framfart. Detta gjorde att Sparta förklarade krig i syfte för att 

underkuva Aten, vilket inte gick planenligt.  

                                                
12	  Dagens	  Nyheter.	  Vapenexporten	  föreslås	  få	  demokratikriterium.	  
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Machiavelli är en också en viktig pelare inom Realismen. Machiavellis tänk var enkel. 

Han beskrev en ledares främsta skyldighet. Enligt Machiavelli bör en ledare plikt att 

bevara sin stat. Detta genom att garantera sina undersåtar och dem ledaren styr tillstånd 

och säkerhet. Genom detta får ledaren tillbaka lydnad. Ledaren bör följa dem principer 

som gäller inom maktpolitiken, annars kan ledaren riskera att förlora sin stat.  

En annan filosof, som kanske är den viktigaste personen för realismen är den brittiske 

Thomas Hobbes. Hobbes pratar likt Thukydides om en tillvaro utan styrelse. Människor 

som infinner sig i ett sådant tillstånd lever i rädsla för varandra. I ett sådant tillstånd är 

allt oförutsägbart och vad som kan ske. Här behövs då en stark stat menar Hobbes, för 

att hålla alla i schack. Detta applicerar Hobbes sedan ur ett internationellt perspektiv och 

använder principen på stater. Stater lever i ovisshet och rädsla för varandra och krig kan 

uppstå när som. I detta internationella säkerhetsproblem bör då stater vara starka för att 

överleva.  

Inom Realismen finns tre viktiga begrepp för den internationella anarkin som präglar 

hela teorin. Säkerhetsdilemmat, maktbalans och polaritet. Det handlar om att stater inte 

kan lita på varandra, vilket gör att man bör ha ett väl upprustad försvar, alltså militär. 

Dessa militära resurser kan anses vara offensiva, då man inte kan lita på varandra och 

därför bidrar det till att man ständigt rustar upp sig. Man gör detta för att spänna sina 

muskler mot framförallt yttre hot. Man strävar efter maktbalans, eller att vara starkare 

än andra aktörer. Genom att rusta upp sig kan maktbalans uppstå, då staterna räds 

varandra.  

Realismen är i grunden en samling av idéer som under en längre tid varit den ledande 

teorin inom internationella relationer. Det fundamentala i realismen handlar om makt, 

vilket också är kärnan i teorin. Aktörerna inom teorin anses i princip bara vara staterna. 

Aktörer såsom företag och organisationer anses inom denna teori inte som viktiga 

aktörer. Enligt realismen är världen i ett tillstånd där det råder anarki. Makt och stater är 

det som är i fokus. Alla staters uppgift är att anpassa sig och rusta upp sig så att man 

klarar sig i den anarkistiska tillvaron, då det i grunden handlar om makt. Aspekter 

såsom ekonomi, kultur och ideologi anses inte vara påverkande i det anarkistiska 

systemet.13 

                                                
13	  Internationella	  relationer,	  Jakob	  Gustavsson	  &	  Jonas	  Tallberg.	  s.	  53-‐58	  
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1.4.2 Liberalism  

Det centrala i liberalismen är den fria individen. Teorin tänker sig en tillvaro, som man 

kallar naturtillstånd, där individer tillsammans frambringar ömsesidiga institutioner. Här 

menar liberalismen att en stat är relevant för att försäkra att individer inte skall göra 

varandra illa, samt för att individer skall följa dem riktlinjer som samhället dem lever i 

kräver. Denna genererar vidare ett rationellt uppförande bland individer, vilket också 

bidrar till att man ser till dem gemensamma intressena.           

I liberalismen anser man individer och stater som rationella och kapabla till att 

gemensamt med andra skapa en tillvaro där man är ömsesidigt beroende av varandra. 

Detta ömsesidiga beroende kallas närmare bestämt för Interdependens, som är 

grundläggande för liberalismen. Teorin menar vidare att nyckeln till utveckling, fred 

och frihet är samarbete mellan aktörer. I liberalismen anses inte endast stater vara 

aktörer, utan internationella organisationer, företag och transnationella aktörer värderas 

också som viktiga aktörer. Liberalismen menar även på att demokratier är mindre 

välvilliga till att gå i krig och hamna i konflikter jämfört med diktaturer. Detta eftersom 

att demokratier oftast är beroende av varandra och vill därför heller inte skada 

relationen med en annan aktör. Samarbete på internationell nivå är metoden för att 

uppnå positiva värden som välfärd, fred och rättvisa. I och med detta existerar staten i 

syfte för att bidra med trygghet för individer. Individer skall kunna leva fritt samtidigt 

som man inte begränsar andras liv. 

Adam Smith, John Locke, Mary Wollstonecraft och Immanuel Kant är filosofer som 

sammankopplas med liberalismen. Det grundläggande i alla dessa filosofers tänk är 

individens frihet. Individer skall inte utsättas för begränsningar och tvång. Detta blir 

statens roll. 

Inderdependens(ömsesidigt beroende) mellan stater och andra aktörer är vitalt för 

liberalismen. Sammarbete skall inte bara generera att aktörer skall vara beroende av 

varandra, men även för att bevara fred och nå positiva värden. Det är främst på 

ekonomi-nivå aktörerna skall sammarbeta. Det kan vara att man är beroende av en 

annan stats vara för folkförsörjningen, samtidigt som den andra staten är beroende av en 

resurs den egna staten har tillgång till. Bortom ekonomiska faktorer kan även 
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gemensamma intressen som klimat och miljö aspekter vara anledningar till att aktörer 

behöver kollaborera.14              

1.5 Metod  
I denna uppsats kommer jag att använda mig av två olika metoder. Kvalitativ textanalys 

och argumentationsanalys är två metoder jag anser vara relevanta för uppsatsen. Den 

kvalitativa textanalysen är till för att noga analysera materialet. Genom att fördjupa mig 

i olika texter skall jag genom den kvalitativa textanalys-metoden försöka gräva fram det 

viktiga i innehållet. Eftersom att jag sedan vill titta på vilken teori som dominerar KEX-

utredningen anser jag argumentationsanalys var passande för att gå tillväga i min 

uppsats. Denna metod skall lättgöra för mig när jag ska avgöra huruvida ett argument 

eller fastställande i utredningen tyder på realism eller liberalism.  

1.5.1 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalys-metoden går främst ut på att finna det huvudsakliga 

innehållet i en text. Metoden går också ut på att se till textens delar, fullständighet samt 

i det sammanhang texten hör till. Det är viktigt att gräva på utan och fördjupa sig i 

texten. Detta för att komma åt viktigt innehåll som bara kan nås via intensiv tolkning. 

Samtidigt skall man se till textens helhet då en forskares syfte snarare är att gräva fram 

innehållets helhet än kvintessen av delarna. Med denna logik kan man dra slutsatsen av 

att vissa delar är mer väsentliga än andra i texten. Metoden syftar även till att man som 

forskare skall vara aktiv under textanalysen. Man skall ställa frågor såsom vilken är 

textens budskap? Finns det någon relevans mellan vad poängen är och det som sägs? 

Vilka är dem faktiska argumenten i texten? På vilka premisser baseras slutsatserna? En 

forskare gör bäst i att läsa om texterna flera gånger. Både sakta och fundersamt men 

även intensivt och överskådligt.15 

 

¨ 

 

                                                
14	  Internationella	  relationer,	  Jakob	  Gustavsson	  &	  Jonas	  Tallberg.	  s.	  67-‐76	  	  
	  
15	  Esaiasson,	  Peter,	  Metodpraktikan:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  individ	  och	  marknad,	  3.,	  [rev.]	  uppl.,	  
Nordstedts	  juridik,	  Stockholm,	  2007.	  s	  210	  
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1.5.2 Argumentationsanalys  

Argumentationsanalys används för att analysera argument. Man vill gräva fram 

budskapet bakom argumentet. Varje argument har som syfte att övertyga andra. Det kan 

ha att göra med en värdering, handlingsinriktning eller verklighetsbeskrivning. I och 

med detta blir det viktigt att kunna behärska argumentation i textanalys. Att vara 

kapabel till att förklara argumentation är grundläggande när man som forskare vill 

jämföra denna aspekt av kommunikation i varierande kontext. En argumentationsanalys 

kan ha flera syften. Det brukar vanligtvis handla om tre specifika: det kan ha ett 

deskriptivt syfte, där man som forskare försöker rekonstruera argumentationen. Man vill 

komma åt budskapet bakom argumentationen. Andra syftet handlar om att se ifall 

argumentationens innehåll tillhör den sakliga debatten. I vardagligt språk betyder det att 

”hålla sig till ämnet”. Det slutgiltiga syftet med argumentationsanalys kan vara att man 

som forskare försöker avgöra huruvida den givna argumentationen förstärker en 

bestämd utgångspunkt. Alltså se till argumentationens beviskraft. 

Argumentationsanalysen kommer vara till hjälp i uppsatsen när jag skall avgöra ifall ett 

argument tyder på realism eller liberalism.       

1.5.3 Material 

I undersökningen kommer jag att använda mig av olika typer av material. Materialet 

kommer att bestå av väsentligt massmedia, såsom debattinlägg och tidningsartiklar som 

berör KEX-utredningen. Jag kommer givetvis att titta på själva utredningen. Material 

för denna utredning hämtas främst från regeringens hemsida. Då ämnet är ganska 

aktuellt och nytt, har det inte skrivit böcker om detta. Eftersom att jag vill undersöka 

huruvida utredningen domineras av realism alternativt liberalism, är utredningen och 

fastställandet av det mest relevant för mitt arbete. Jag kommer att via en kvalitativ 

textanalys undersöka det som sagts och skrivits i utredningen.  

1.5.4  Avgränsning  

Eftersom att jag skall fördjupa mig KEX-utredningen, kommer jag därför att avgränsa 

mitt arbete till det datum då regeringen beslutade om att tillsätta kommittén, till dess då 

kommittén redovisade sitt arbete. Den 1 juni 2012 beslutade man i regeringen om att 

utnämna kommittén som skulle granska frågan. Kommittén skulle redovisa uppdraget 

senast 15 december 2014, men genom två tilläggsdirektiv blev det slutgiltiga datumet 

framskjutet till 30 juni 2015. Jag kommer i och med detta se till material inom denna 

tidsgräns, samt det slutgiltiga fastställandet av utredningen.      
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2 Analys 
I följande kapitel framgår en redogörelse för vad kommittén anser vara demokrati, samt 

förslag från kommittén som är mest relevanta för att besvara på uppsatsens 

frågeställning. Dessutom presenteras dem eventuella konsekvenser som kommitténs 

förslag kan få.  

2.1 Synen på demokrati 
 
I kommitténs utredningsmaterial kan man läsa om vad som är demokrati. Den generella 

uppfattningen om demokrati är folkstyre eller folkmakt. Man menar att demokrati 

handlar om att var och en ska styra sig själv och inte av andra.  Som medborgare i en 

demokrati skall man ha rättigheter samt möjligheter till att kunna vara med och besluta. 

Detta skall samtidigt vara lika för alla. Man brukar tala om två grundprinciper när man 

talar om demokrati. Första principen handlar om ”politiska jämlikhetens princip”. 

Denna princip syftar till att alla är av lika värde och skall kunna vara med och påverka i 

den politiska beslutsprocessen. Man talar om en person, en röst. I denna princip ingår 

den representativa demokratin, som går ut på att medborgare i en demokrati röstar på 

företrädare. Dessa företrädare har alltså medborgarnas tillit och skall representera 

medborgarna och deras åsikter. 16 

Den andra principen, ”frihetens princip” handlar om att för att en demokrati skall anses 

fungerande bör vissa politiska friheter vara fyllda. Dessa anses vara frihetens principer 

och handlar om att allmänna politiska åsikter och opinioner skall få komma fram i 

politiska processen. Dessa principer handlar framförallt om yttrande-, organisations- 

samt mötesfriheten.17     

Demokrati kan tolkas och uppfattas olika. Dock har demokratin kännetecken som är 

densamma överallt. Demokrati handlar om gemensamt beslutsfattande och 

maktutövning som medborgarna står för. Dessa medborgare ska som tidigare känt även 

värderas lika. Alla individer, oavsett kön, språk, hudfärg, religion eller socialt ursprung 

skall få ta del av fri- och rättigheter. Alla medborgare skall även ha rätt att delta i valet 

                                                
16	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  311.	  
17	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  312.	  
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av styrande representanter. Demokratin förutsätter bland annat även framröstade 

makthavare, fria och rättvisa val, allmän rösträtt, möjlighet att konkurrera om 

förtroendeuppdrag, dessutom hänsyn till de varierande opinionsfriheterna (religions-, 

yttrande-, åsikts-, tanke-, samvets-, förenings-, och mötesfrihet). Andra aspekter som 

kännetecknas med demokrati är välfungerande politiska partier, lika rätt och värde bland 

människor. Det mest vitala för en väl existerande demokrati är en bra funktionerande 

rättsväsande baserat på rättstatens grunder. Medborgarna skall som tidigare känt vara 

väl medvetna om sina fri och rättigheter. Ansvarskrävande är också en viktig del i 

demokratin. Man skall kunna kräva politiskt ansvar hos dem med makt. För att anses 

vara en väl fungerande demokrati skall makten vara decentraliserad bland dem 

inhemska institutionerna.18  

Enligt den svenska uppfattningen går mänskliga rättigheter, en fungerande rättstat samt 

demokrati i hand. Hänsyn till mänskliga rättigheter är grundläggande för en demokrati, 

och till detta behövs en fungerande rättsstat.  En funktionerande demokrati med bra 

beslutsprocesser leder till stärkande av mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter är 

generellt och universellt. Man kan inte kompromissa och värdera någon rättighet högre 

eller lägre än någon annan. En stat kan inte prioritera vilka rättigheter man skall följa, 

utan alla rättigheter är av lika värde.19 Rent intuitivt när man läser kommitténs syn på 

demokrati, kan man se starka kopplingar till vad liberalismen står för. Liberalismen står 

för en rättsstat med institutioner. Detta för att bevara dem politiska värdena samt att se 

till att individens frihet och rättigheter existerar. Rättstaten skall se till att en individs 

frihet inte går utöver någon annan, och därmed inte begränsar en annan individ. 

Kommittén förespråkar för samma sak. Realismen står mer för aktörens varaktighet och 

hållbaret. Realismen talar för den starka staten.     

 

2.2 Förslag om demokratikriterium 
 
När man tittar närmare på förslag till vapenexportens riktlinjer har kommittén först 

presenterat ett förslag som innebär ett införande av demokratikriterium.  Kommittén 

menar att ett demokratikriterium skall införas mot de länder som vill köpa vapen och 

krigsmaterial. Detta kriterium skall vara en grundläggande förutsättning när det kommer 

                                                
18	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  315-‐316.	  
19	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  326-‐327.	  
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till tillståndsprövning om huruvida man skall exportera vapen till ett annat land. Man 

menar vidare att ett lands demokratiska tillvaro skall bedömmas med hänsyn till 

existerande av landets demokratiska institutioner, landets hänsyn för demokratiska 

förlopp, men även se till dem medborgerliga samt politiska rättigheterna. Ju mer den 

demokratiska tillvaron i landet brister, desto svårare skall det vara att få igenom ett 

tillstånd av vapenexport.20  

 

Kommittén menar vidare att landets demokratiska status inte enbart skall bedömmas 

utifrån dem existerande demokratiska institutionerna (formell demokrati), utan även hur 

dessa funkar i användningen (reell demokrati). Det förekommer demokratier där inte 

båda dessa delar av demokrati existerar. Vissa stater har institutioner, men som brister 

när det kommer till tillämpningen av demokrati.21 

Apropå tillståndsprövningen presenterar kommittén några punkter som man skall 

hänsyn till. Dessa punkter är kriterier som en stat skall uppnå för att få tillstånd till att 

handla vapen och krigsmateriel av Sverige. I prövningen skall man se till om det 

förekommer transperanta och öppna val. Dessa val skall lika såväl som allmänna. Ett 

annat kriterium är dessa val sedan skall vara direkt avgörande när det kommer till 

styrandet. De som blir framröstade i val skall också inneha makten att styra. Sista kravet 

handlar om att demokratiska krav, som yttrande- och pressfrihet skall vara klara faktum 

mellan valen. Detta inkluderar frihet från förtryck samt att bli nedtryckt. 

Kommittén drar även kopplingar till FN:s uppfattning av demokrati. Dessa kännetecken 

handlar om att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna, samt vitala friheter som 

religions-, yttrande- samt åsiktsfrihet. Medborgarna i staten skall ha möjlighet att kunna 

påverka när det kommer till gemensamma angelägenheter. Detta genom direkta val, där 

man även skall kunna få ställa upp som medborgarna, oberoende av bakgrund och 

social tillhörighet.  Man skall också garantera allmän och lika rösträtt. Median i landet 

skall vara fria och oberoende. Makten i staten skall vara fördelad samt att 

ansvarsutkrävande av offentliga sektorer skall vara möjligt.22         

                                                
20	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  351.	  	  
21	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  352-‐353.	  
22	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  353-‐354.	  
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En stat skall inte särskilja på medborgarna utifrån kön, religion, bakgrund, hudfärg och 

liknande faktorer. Vore detta fallet i ett land, tyder det på att det i landet förekommer en 

demokratisk brist i vederbörande land. Kvinnors status i landet är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. I prövningen bör man se till kvinnors roll i politiken samt vilka rättigheter 

dem har. Att kvinnor-frågan är viktig att undersöka är för att kvinnor och barn oftast är 

dem mest utsatta i krig och väpnade dispyter.23  

Om man skall göra en koppling till en teori, väljer jag att igen främst koppla till 

liberalismen. Kommittén värnar om demokrati, frihet och de mänskliga rättigheterna. 

Dessa faktorer är centrala i liberalismen som teori. Kommittén värnar om vikten i ett 

fungerande samhälle där rättstaten garanterar fri- och rättigheter för medborgarna. 

Kommittén lyfter fram alla kriterier för att en stat skall kallas demokratisk. Även om 

realismen också värnar om demokrati, verkar kommitténs förslag mer vara präglad av 

liberalism snarare än realism. Förslaget lyfter fram individens fri- och rättigheter, vilket 

är basalt i liberalismen. 

2.3 Förslag gällande följdleveranser 
 
Nästa förslag som kommittén presenterar i sin utredning är gällande följdleveranser. 

Kommittén menar att man bör förtydliga den svenska exportkontrollpolitikens syn av 

leveranssäkerhet, detta genom att fastställa en lag om följdleveranser vidare finns med i 

riktlinjerna. Kommittén vill att tydningen av vad en följdleverans innehåller bör göras 

snävare jämfört med den som existerar idag. Man vill att presumtionen för att ett 

godkännande ska gå igenom skall vara kvar, dock bör en granskning alltid äga rum i det 

särskilda fallet för att garantera att inte ett tillstånd ska stå i konflikt med vad de svenska 

internationella förpliktelserna säger. En sådan prövning skulle även innebära att 

mottagarlandet utfört sina skyldigheter till Sverige. Detta i form av att mottagarlandet 

följt de riktlinjer som möjligtvis komma efterkomma ett slutanvändarintyg. Skulle detta 

vara fallet, bör presumtionen upphöra. Man skall även se till tillvaron i mottagarlandet 

och jämföra med hur situationen såg ut när beslutet om att exportera material gick 

igenom. Skulle man se att de mänskliga rättigheterna och situationen kring dessa 

sjunkit, och att mottagarlandet utför nedtryckningar av mänskliga rättigheter, bör då 

exportkontrollrådet (EKR) rådfrågas. Kommittén menar vidare att en följdleverans bör 

anses vara för handen vid fråga om förflutet sänt krigsmateriel, särskilt ammunition till 

                                                
23	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  354-‐355.	  
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tidigare levererat vapen. Även gäller detta leveranser med direkt koppling till tidigare 

tillstånd som gått igenom.24  

Kommittén har kommit med förslag om att införa en lag om följdleverans. Förslaget 

lyder: 

”Tillstånd bör beviljas till följdleveranser. Med följdleverans avses utförsel av 

reservdelar, ammunition samt andra leveranser som har direkt samband med tidigare 

levererad krigsmateriel”.25 

Tittar man närmare på förslaget om följdleveranser kan man få en uppfattning om att 

kommittén ser till dem mänskliga rättigheterna och politiska värdena. Man vill vara 

noga med leveranser till stater, trots att man tidigare sålt vapen till staten i fråga. Man 

ser alla enskilda fall som unika, och därför bör en granskning ske vid varje tillfälle. 

Eftersom att en följdleverans kommer på tal, har staten i fråga redan fått ta del av vapen 

och krigsmateriel från Sverige tidigare. Med största sannolikhet har då mottagarlandet 

uppfyllt dem krav och demokratikriterier som behövs för att kunna få köpa vapen av 

Sverige. Dock lyfter kommittén vikten i att fortsätta granska tillvaron i mottagarlandet. 

Detta för att se hur situationen kring dem mänskliga rättigheterna ser ut. I och med detta 

blir det naturligt att koppla förslaget till vad liberalismen säger. Man värnar om 

individens rättigheter och demokratiska värdena. Även om realismen också gör detta, är 

detta tydligare inom liberalismen.   

2.4 Förslag till ökad öppenhet och transparens 
 
Ett annat förslag kommittén presenterar är att man vill se en ökad öppenhet samt 

transparens kring vapenexporten. Politiken kring detta ska vara mer påtagligt och öppen 

för allmänheten. Anledningarna och skälen för beslut och diverse avgöranden som tas 

av regeringen kring frågan skall vara mer tydlig för allmänheten Samtidigt skall 

rapporteringen om exportkontrollen bli bättre. Rapporteringen skall bli bättre, både när 

det kommer till hemligstämplad information samt öppen information. I och med en mer 

öppen och transparent politik kring exportkontroll, ökar samtidigt möjligheten till 

ansvarsutkrävande kring dem beslutsfattande.  Kommittén vill ändra på de så kallade 

förhandsbeskeden och istället kalla det för preliminär bedömning. Den preliminära 

bedömningen skall också presenteras för riksdagen. Genom detta blir exportkontrollen 

                                                
24	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  359.	  
25	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s	  360.	  
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mer öppen och transparent om det som beslutas i regeringen eller ISP (Inspektionen för 

strategiska produkter), som också innehåller den bedömning som gjorts vid varje unikt 

ärende. Även bör riksdagen få ta del av informationen om rekommendationen som 

Exportkontrollrådet (EKR) gett. Kommittén menar att detta bör ske med omtanke till att 

dessa frågor ofta består av sekretess, ypperst av försvars-, utrikes- samt kommersiell 

sekretess. Även rekommenderas att det bortom ordinarie ledamöter i exportkontrollrådet 

också utväljs suppleanter, alltså vikarier.26 

Länge har svensk säkerhets-, försvars samt utrikespolitik arbetat för en utvidgad 

parlamentarisk samsyn och uppfattning om den drivna politiken. Detta är viktigt enligt 

kommittén, att det finns en utvidgad samsyn för den drivna exportkontrollpolitiken hos 

riksdagen. Även menar man att denna förståelse skall infinna sig hos medborgarna och 

allmänheten. Exportkontrollregelverket har en avgörande roll ifall man tar hänsyn till 

den intressekonflikten mellan säkerhets- samt försvarspolitiska perspektiv, respektive 

det utrikespolitiska perspektivet. Via en utvidgad parlamentarisk deltagande bidrar det 

till en kontinuitet och långsiktighet när det kommer till exportkontrollpolitiken 

angående vapen och krigsmateriel. Via en ökad öppenhet bidrar även sanningsvärdet 

och förståelsen när det kommer till denna del av politik bland allmänheten.  En mer 

öppen och transparent exportkontrollpolitik främjar inte bara förståelsen hos 

allmänheten, utan även parlamentariker och företag gynnas i och med ett tydligt 

exportkontrollsregelverk. Dessutom bör det tänkas på att krigsmaterielexportkontrollen 

består av information som i stora drag är hemlighetsstämplade från utrikes-, försvars- 

eller kommersiella skäl. Detta bidrar till ett hinder för hur öppen samt transparent 

exportkontrollen kan vara.27  

 

Det blir än en gång naturligt att dra kopplingar till liberalismen i och med kommitténs 

syn på ansvarsutkrävandet. I en demokrati bör ansvarsutkrävande vara självklart. 

Ansvarsutkrävande gör att medborgarna i en stat känner att man är med och påverkar 

tillvaron. Ett ökat och mer transparent samhälle bidrar även till att korruption 

motverkas, då politikers beslut och agerande syns i allmänheten. Genom att belysa 

regler, handlingar och processer tillfredsställer man individens frihet att veta varför man 

gör något, samt hur man går tillväga. Detta garanterar att politiker handlar öppet och 

förståeligt. Ifall dessa inte uppfyller det krav som transparens medför kommer politiker 

                                                
26	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s.	  400.	  	  	  
27	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s.	  402-‐403.	  
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och beslutsfattare att kunna stå till svars inför folket. Detta kan ses som ett 

grundläggande krav för liberalist i den moderna demokratin. Genom detta skyddar man 

samhället och ökar medborgarens förtroende och trovärdigheten i politiken. Det är inte 

att realismen inte delar samma uppfattning, utan det handlar om att ansvarsutkrävande 

är tydligare inom liberalismen när det kommer till synen på en fungerande demokrati.  

 

2.5 Möjliga konsekvenser av en skärpt exportkontroll 
 
Meningen med alla dessa rekommenderade förslag av kommittén handlar om att göra 

det svårare för icke-demokratiska länder att ta del av svenska vapen. Dessa förslag 

kommer medföra konsekvenser för export av svensk krigsmateriel. Det är svårt att 

förutse hur ett skärpt exportkontroll mot icke-demokratiska länder kommer att prägla 

den reella exporten, då det är många faktorer som spelar in. Att göra en kvantitativ 

analys och förutse hur det kommer att se ut är näst intill omöjligt. Med hänsyn till detta 

gör kommittén ett antagande på hur en minskning av vapenexport kommer betyda 

krigsmaterielindustrin. Dessutom ser man till hur detta i sådana fall skulle prägla 

Försvarsmaktens materielförsäljning och Sveriges chanser att höra till internationella 

materielsamarbeten Även ser kommittén till Sveriges möjligheter att ingå i 

internationella insatser för fred samt trygghet. Vidare granskar kommittén vilka 

eventuella följder detta kan betyda för försvarsindustrin samt ekonomin överlag. 

 

En minskad export medför naturligt att företags intäkter sjunker. Överlag kan man säga 

att detta bidrar till att företagens konkurrenskraft förfaller och även deras möjligheter till 

att behålla sin kapacitet samt kompetens till att operera på teknologins framkant. 

Svenska företags konkurrensmöjligheter skulle försämras av en mer återhållsam 

exportkontrollspolitik, i förhållandevis till utländska företag.  

 

Svenska försvarsindustrin står för en stor mängd materielsystem som används av egna 

försvarsmakten, och därför existerar ett beroendeförhållande för inhemska 

försvarsindustrin för att upprätthålla materielsystemen. Möjligheter för kostnadsdelning 

med mottagarlandet/länderna för drift, uppgraderingar samt systemutveckling stiger vid 

försäljning av dessa system. En logisk följd av minskad export är att utgifter och 

kostnader för Försvarsmaktens materielförsörjning ökar. Via att bevara kompetens, 

försvarsindustriell förmåga samt kapacitet ges handlingsutrymme för att senare ha 

möjlighet till specifik teknologi och industriell kapabalhet, ifall det utifrån ett 
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försvarsnytta skulle hända att ett behov av en specifik teknologisk kompetens fanns. Det 

skall även påpekas att förvarandet av en särskild kompetens kunnat ske i och med 

enstaka exportaffärer. 

 

På grund av gränsförskjutningen av teknisk kompetens ifrån försvarsmyndigheterna till 

försvarsindustrin, har detta indirekt bidragit till en ökad behövlighet för behållandet av 

teknisk kompetens. Även har den statliga nedskärningarna på FoU, som är en 

projektdatabas med syfte att samla projekt inom forskning samt utveckling i Sverige, 

bidragit till att försvarsindustrin behövt vidmakthålla teknisk kompetens. Detta eftersom 

att försvarsindustrin själva behövt finansiera och satsa i FoU. 

 

Ett exportkontrollregelverk som är mer återhållsamt och restriktivt än de länder man 

gärna har samverkan med, kan lätt leda till att man blir mindre attraktiv som 

samarbetspartner. Detta eftersom att som samarbetspartner inte vill riskera att begränsas 

av dem riktlinjer Sverige tillämpar på tredjelandsexport. Differensen i restriktivitet 

mellan länders regelverk existerar idag, trots detta har svensk industri ett internationellt 

omfattande samarbete. Dock kommer ett demokratikriterium att ändra på 

förutsättningarna, då det inte finns någon stat med liknande kriterium. Detta kommer få 

samarbetspartner att tänka och överväga ifall man vill ingå i ett sammarbete med 

Sverige. Dock har Sverige idag ett av dem mest restriktivaste regelsystemen i världen 

och försäljningen av vapen och krigsmateriel är omfattande.28  

 

Att dra kopplingar till teorier utifrån dem konsekvenser som kommittén antar att ett mer 

restriktivt regelverk skulle innebära är mer komplicerat i detta fall. Man kan avläsa och 

se kännetecken som finns med i både liberalismen och realismen. Kommittén redogöra 

noga för vilka utfall förslagen skulle kunna få. Ur olika perspektiv kan man dra 

kopplingar till dem båda teorierna. Framförallt ur politiskt och ekonomiskt perspektiv 

ser man förbindelser till liberalism och realism. Att bedöma utifrån kommitténs syn på 

möjliga konsekvenser för förslagen, kan man ur ett politiskt perspektiv dra koppling till 

liberalismens interdependens (ömsesidigt beroende) och samarbete stater emellan. 

Kommittén upplyser att en följd av ett mer restriktivt regelverk kan var att man förlorar 

samarbetspartner. Sveriges möjligtvis nya och mer hårda regelverk, som innebär 

begräsningar för intresserade stater, kan leda till att de intresserade staterna backar. 

                                                
28	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  2015:72,	  s415-‐416.	  
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Stater och länder som annars gärna samarbetar med Sverige kan möjligtvis söka sig till 

nya samarbetspartners. Här kan man även ur ett större perspektiv dra slutsatsen av att 

det skulle innebära en ekonomisk nedgång för Sverige. Liberalismen är för en ekonomi 

där stater och andra aktörer samarbetar. Dessa samarbeten kan också bidra till att dem 

politiska värdena sprids. Ett eventuellt mer restriktivt regelverk skulle kunna komplicera 

för detta, som kommittén lyfter fram. Kommittén nämner även att en minskad export 

skulle betyda ökade kostnader för egna försvarsmaktens materielförsörjning. Detta kan 

kopplas till liberalismens syn på ekonomi. Liberalismen värnar om en ekonomi där 

aktörer över världen ingår i samma marknad, där aktörer köper och säljer varor av samt 

till varandra. Ur ett realistiskt perspektiv kan man se olika aspekter av möjliga 

konsekvenser som tyder på egna teorin. Kommittén talar om att förslagen eventuellt 

skulle kunna betyda att länder och stater drar sig tillbaka i samarbeten med Sverige. 

Även påpekar kommittén att svenska försvarsindustrin, trots redan existerande 

restriktivt regelverk, är internationellt omfattande. Realismen värnar om den egna staten 

och vikten i att vara en stark stat i en osäker tillvaro. I denna del av utredningen kan 

man säga att kommittén inte ser några problem med ett mer återhållsamt regelverk. 

Detta skulle betyda att andra aktörer inte får ta del av svenska vapen och krigsmateriel i 

samma mängd som man tidigare. En relevant slutsats man kan dra är att den egna staten 

blir starkare, samtidigt som man inte rustar upp andra stater, som enligt realismen är 

yttre hot. 
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3 Slutsatser och diskussion  
 

 Utifrån en kvalitativ textanalys samt en argumentationsanalys var syftet med denna 

uppsats att besvara frågeställningen: Vilken teori av realismen och liberalismen 

dominerar KEX-utredningen? Via att analysera och titta närmare på dem förslag och 

dess konsekvenser som kommittén presenterar, samt kommitténs syn på demokrati, kan 

man dra kopplingar till dem respektive teorierna. Kommittén uppfattas inte direkt vilja 

avsluta samarbeten med andra stater och aktörer. Man värnar om en mer strikt och 

restriktiv regelverk för vapenexportspolitiken. Att dra slutsatser utredningen och avgöra 

vilken teori som avgör, blir i slutändan inte komplicerat. Kommitténs syn på demokrati 

är starkt präglat av liberalismen. Det förekommer aspekter i utredningen som kan 

kopplas till realism, men trots detta domineras utredningen av liberalism. Kommitteens 

upplyser vad demokrati är samt dem grundläggande kraven som ett samhälle behöver 

uppfylla för att anses vara demokrati. Kommittén värnar om demokrati, mänskliga 

rättigheter och frihet. Dessa aspekter är grundläggande i liberalismen som teori. 

Förutom dem tre grundläggande faktorerna som en fungerande demokrati kräver, har 

kommittén talat om vikten i att ha en rättsstat. Rättsstaten skall bestå av institutioner. 

Dessa institutioner behövs för att upprätthålla dem politiska värdena och se till att 

individens frihet och rättigheter existerar. Att en individs frihet inte går utöver någon 

annan är rättsstatens uppgift att garantera.  

 

Tittar man närmare kommitténs förslag om att införa ett demokratikriterium, kan man 

avläsa starka kopplingar till liberalism även här. Kommittén talar som tidigare nämnt 

om vikten i en rättsstat. En rättsstat skall inte bara upprätthålla ett system, men även 

garantera fri- och rättigheter för medborgarna. Trots att realismen också värnar om 

demokrati, verkar kommitténs mer präglas av liberalism än realism. Förslaget om 
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demokratikriterium lyfter fram individens fri- och rättigheter, vilket är grundläggande i 

liberalismen. Realismen talar mer om den starka staten, snarare än den fria individen. 

Här sker den största skillnaden, som gör att detta förslag mer är präglad av liberalism. 

Det blir även mest relevant att koppla kommitténs förslag om följdleveranser till 

liberalism. Kommittén vill ha högra krav på mottagarlandet av svensk krigsmateriel. 

Mottagarlandet bör uppfylla vissa givna riktlinjer och krav för att kunna köpa 

krigsmateriel av Sverige. Kraven är förutsättningar som måste uppnås för att kallas 

demokrati, där av måste dessa uppfyllas för att kunna köpa krigsmateriel av Sverige. 

Kommittén värnar om individens rättigheter och demokratiska värdena. Här kan man 

dra tydliga kopplingar till liberalismen, som värderar individens rättigheter och 

demokratiska värden högt. Dessa aspekter är centrala i teorin. Även om realismen också 

värnar om dessa demokratiska förutsättningar, förekommer detta tydligare inom 

liberalismen.  

Kommitténs förslag om en mer öppen och transparent politik kring vapenexport är 

öppen och skulle kunna dras till båda teorierna. Dock är just transparens och 

ansvarsutkrävande aspekter som förekommer tydligt inom liberalismen. Dessa två 

aspekter är vitala förutsättningar för en fungerande demokrati. Det blir ganska naturligt 

att göra denna koppling. En modern liberalist värnar bland annat om dessa 

förutsättningar. En mer öppen och transparent vapenexportspolitik leder till bättre 

möjlighet till ansvarsutkrävande bland politiker, vilket är grundläggande inom en 

demokrati för liberalismen. Detta kan möjligtvis motverka korruption och annat fusk.  

 

Tittar man närmare på dem eventuella konsekvenserna med ett mer restriktiv regelverk 

för vapenexporten, blir det mer komplicerat än innan att dra slutsats om vilken teori som 

dominerar. Man kan se på detta ur olika perspektiv. Både ur ett realistiskt- samt 

liberalistiskt tänk. Det går även att dela upp det i ekonomisk- och politisk-perspektiv. 

Genom dessa perspektiv ser man kännetecken från båda liberalism och realism. Ur ett 

politiskt perspektiv kan man se förbindelse till liberalismen, i form av liberalismens 

interdependens (ömsesidigt beroende) och dess syn på samarbete mellan stater. 

Kommittén menar att en konsekvens av ett mer återhållsam regelverk kan vara att man 

går miste om samarbetspartner. Sveriges möjligtvis nya och mer restriktiva regelverk, 

som innebär begräsningar för intresserade stater kan leda till att intresserade stater 

känner mindre attraktion till ett samarbete med Sverige. Risken finns att svenska 

samarbetspartner söker sig till nya samarbeten med andra stater. Här är det möjligt att se 
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detta ur ett större perspektiv. En relevant slutsats är att det skulle innebära en ekonomisk 

nedgång för Sverige. Ekonomi och samarbete är grundläggande för liberalismen. 

Liberalismen menar att demokratiska-, och politiska-värden bäst sprids genom 

samarbeten och öppna gränser mellan stater. Att samarbetspartners skulle söka sig till 

nya samarbeten är något kommittén framställer som något negativt, och därför tyder 

detta på liberalism. Ur ett realistiskt perspektiv kan man se olika aspekter av möjliga 

konsekvenser som tyder på egna teorin. Kommittén menar att förslagen man 

presenterat, eventuellt skulle kunna få stater och länder att dra sig tillbaka i samarbeten 

med Sverige. Också påpekar kommittén att svenska försvarsindustrin är internationellt 

omfattande, trots redan existerande restriktiv regelverk. Realismen värnar om den egna 

staten samt vikten i att vara en stark stat i en osäker tillvaro. Av denna del av 

utredningen att döma kan man dra slutsatsen att kommittén inte ser ett återhållsamt 

regelverk som ett problem, trots att det skulle innebära en ekonomisk minskning. 

Dessutom skulle detta innebära att andra aktörer inte får ta del av svenska vapen och 

krigsmateriel i samma mängd som tidigare. En relevant slutsats för detta är att den egna 

staten blir starkare, samtidigt som man inte rustar upp andra stater, som enligt realismen 

betraktas som yttre hot. KEX-utredningen innehåller tecken som kan knytas till 

liberalismen såväl som realismen. Trots att det finns realistiska aspekter i utredningen, 

går det inte att frångå fakta att utredningen domineras av liberalismen. Detta är heller 

inte förvånansvärt då Sverige gärna fortsätter att samarbeta med andra stater. 

Liberalismen är för demokrati, samarbete och ömsesidigt beroende. Alla dessa behov 

tillfredsställs genom samarbete med andra stater. Kommittén verkar samtidigt hellre 

vilja upprätthålla samarbeten än att avbryta dessa, vilket starkt tyder på liberalism.  

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Svensk vapenexport är ett kontroversiellt ämne. Sverige är en av världens största 

vapenexportörer och på senare år har man legat bland dem fem främsta länderna vad 

gäller försäljning av vapen och krigsmateriel per capita. I samband med Ekot 2012 



  
 

23 

avslöjades Sveriges långvariga förhandlingar med Saudiarabien. Dessa förhandlingar 

ledde till stor uppmärksamhet i media. Detta avslöjande har satt stor press på nuvarande 

ledande socialdemokraterna att agera då Sverige inte skall förhandla med icke-

demokratiska länder.  

Syftet med denna uppsats är att titta närmare på KEX 

(Krigsmaterielexportöversynskommittén) och deras utredning kring exportkontrollen, 

samt att se vilken teori av liberalism och realism som dominerar utredningen.  

Frågeställningen lyder:  

Vilken teori av realismen och liberalismen dominerar KEX-utredningen? 

Materialet som hämtats för att få igenom uppsatsen är främst hämtat från regeringens 

hemsida och deras utgivning av KEX-utredningen.  Eftersom att utredningen är ny, har 

det ännu inte skrivits några böcker om det.  

I resultatet redovisar uppsatsen för hur kommittén ser på demokrati, vilka förslag man 

kommit med, samt vilka konsekvenser dessa förslag kan få. Av resultatet att bedöma 

visar det sig att liberalismen som teori dominerar KEX-utredningen. Trots att det på 

vissa håll förekommer förslag från kommittén som präglas av realismen, dominerar 

liberalismen utredningen i stora drag.  
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