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en av senare års största inrikesnyheter är 
avslöjandet hur Totalförsvarets forsknings-
institut planerade att bygga en vapenfabrik 
i saudiarabien. Detta Dagens Eko-scoop 
har nu kommit i bokform, och det har bli-
vit en läsvärd politisk thriller, där de båda 
reportrarna, Bo-Göran Bodin och Daniel 
Öhman, turas om att föra pennan. 

Boken är delvis ”en story om en story”, 
där vi får del av vardagsslitet bakom de 
dramatiska Eko-avslöjandena våren 2012. 
Vi noterar att familjelivet kommer i kläm 
i jakten på ansvariga politiker och myn-
dighetsrepresentanter. reportrarnas dåliga  
samvete för detta beskrivs liksom deras 
rädsla för att kanske ha missat något i vapen- 
affären som gör att storyn spricker. En an-
nan rädsla är att de är förföljda av repre-
sentanter för den verksamhet de undersö-
ker. Det är lätt att känna sympati för des-
sa avslöjare, som också avslöjar sina eg-
na svagheter. attityden skiljer sig från in-
tervjuobjektens, där det finns en anmärk-
ningsvärd ovilja att förklara och försvara 
de militära exportsträvandena. Det hör till 
det sorgliga i denna affär.

som så många frågor är den om vapen-
export mindre enkel än den kan synas från 
håll. Därifrån kan exporten framstå som 
moraliskt tvivelaktig eller förkastlig. men 
den kan också från håll framstå som själv-
klar enligt argumentationskedjan: Om vi 
har rätt att försvara oss, så har andra län-
der det också, och om de har rätt att köpa 
vapen, så måste vi ha rätt att sälja dem. 

Går man närmare in på problemet blir 
det mer komplicerat. Ett uttryck för kom-
plikationen är att det krävts nio sidor lag-
text för att reglera sveriges export av det 
som kallas krigsmateriel. Lagen ska avvä-
ga fördelar – i huvudsak för sverige – mot 
nackdelar, som i huvudsak kan drabba 
mottagarlandet eller dess grannar. 

Bodin och Öhmans bok är, som sagt, 
framför allt en politisk thriller, där avslö-
jare och de som ska avslöjas försöker över-
lista varandra. men här och var glimtar det 
till av argument för vapenexporten; både 
inhemska och internationella. Ett sätt att 
läsa boken är att begrunda dessa argument. 
De tillhör, med någon komplettering, föl-
jande kategorier:
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Stöd för det svenska försvaret. En na-
turlig utgångspunkt är att de vapen vi pro-
ducerar ska vara till nytta för den svenska 
försvarsmakten. i boken dras en före det-
ta flygvapenchef in i ett engagemang med 
saudiarabien för att han vill hjälpa sin gam- 
la organisation. Att sälja svenska flygplan 
blir ett sätt att rädda svenska flygflottiljer  
från nedläggning (s 109). Det har ibland  
hetat att sverige behövde vapen med 

”svensk profil”, d v s att de skulle vara an-
passade till sveriges särskilda förutsättning- 
ar vad gäller terräng och närområde. Här 
finns ett dilemma: Ju mer svensk profilen är, 
desto mindre anpassad är den för en större 
internationell marknad, och ju sämre blir 
förutsättningarna att hålla liv i en avance-
rad vapenindustri.

Arbetstillfällen. De svenska försvarsföre- 
tagen sysselsätter idag ca 30 000 människor.  

”jobb och exportinkomster” framhölls av 
statsministern som argument att inte omprö-
va saudiöverenskommelsen (s 279). saudi- 
affären välsignades av FOi:s GD som ett 
sätt att slippa säga upp folk, när Försvars-
maktens beställningar krympte (s 159-160). 
För Saab var försäljning av det flygburna 
spaningssystemet Erieye av sådan betydel-
se att man satte upp svenska höga militärer 
och saudiska nyckelpersoner på avlönings-
listan (s 121).

Teknikutveckling. Den svenska vapenin-
dustrin är högteknologisk med JAS-flygplan 
och ubåtar som profilprodukter. Företagen 
tillhör ”navet i de regionala innovations-
systemen” (Ny Teknik, 2014-09-10). Här 
kan man kanske invända, att de som ut-
vecklar de högteknologiska produkterna 
får antas vara människor, som är öppna för 
nya idéer och lösningar. De borde vara en 
tillgång i vilken bransch som helst.

Handelsutbyte. En talesperson för reger-
ingen förklarar i boken spontant att ”de 
ekonomiska och politiska konsekvenserna 

skulle bli för stora, handeln med regionen 
skulle kollapsa”, om man bröt avtalet med 
saudiarabien (s 321). mot den bakgrunden 
kan man tänka sig att möjligheterna till ut-
vecklad handel med landet var något som 
drev på att avtalet skrevs.

Det finns också mer internationellt orien- 
terade argument för svensk vapenexport,  
som delvis tas upp i boken. Ett originellt  
sådant är: Vapen för dialogmöjlighet. Vapen- 
försäljning skulle kunna ses som ett sätt att 
inleda en dialog med andra länder; ge möj-
lighet att utveckla argument om mänskli-
ga rättigheter och demokrati. med den lo-
giken skulle det bli viktigare med vapen-
export ju mer främmande och odemokra-
tisk mottagarregimen var. i saudiaffären 
används detta argument av en socialdemo-
krat – Kent Härstedt, som varit en företrä-
dare för mänskliga rättigheter. Han kon-
staterar att ”det som är viktigt är den di-
alog som finns i mötena” (s 96). Typiskt 
nog är han bara tillfälligt inkallad att han-
tera saudi-ärendet, och idén om vapenex-
port som dörröppnare för en demokratise-
rande dialog återkommer inte hos de när-
mare berörda.

Minska köparberoendet. Den internatio-
nella vapenhandeln är en verksamhet, som 
ofta är kopplad till politiska villkor och/el-
ler ljusskygga privata aktörer. Här skulle 
sverige kunna agera mer öppet och rätt-
framt. i den andan framhöll en kontaktper-
son för saab i saudiarabien: ”Till skillnad 
från amerikanerna ger vi er tillgång till all 
teknologi” och förklarade att ”köper ni av 
oss slipper ni politiska influenser... Vi har 
ingen dold agenda”. Det var nu inte riktigt 
sant. Tvärtom kännetecknas saudiaffären 
av ambitiösa försök att föra svenska folket 
bakom ljuset.

Stöd i terroristkampen. Om man ser kam-
pen mot terrorismen som ett övergripan-
de globalt intresse, så framstår hjälpen 
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till saudiarabien i ännu en annan belys-
ning. Då kan landets roll som motstånda-
re till al-Qaida motivera vapenförsäljning. 
möjli gen var det saudiarabiens roll i kam-
pen mot terrorismen, som statsministerns 
press ekreterare tänkte på, när hon förkla-
rade att ”viktiga säkerhetsintressen skulle 
vara i fara” (s 321), om vapenexportavta-
let hävdes.

Bland internationella argument för 
svensk vapenexport kunde man också tän-
ka sig några, som inte tyckts ha använts i 
detta fall.

Försvar en rättighet för varje land. Om 
vi i sverige anser oss behöva väpnade styr-
kor för att skydda landet, så kan vi inte 
förneka andra länder samma rätt. Det be-
tyder dock inte att andra länder skulle ha 
en rätt att skaffa svenska vapen.

Defensiva vapen. under kalla kriget ta-
lades det ibland om försvaret som ”den 
svenska igelkotten”. Det gav bilden av 
ett land som bara ville skydda sig. Det är 
en intressant bild med viss koppling till 
saudiaffären. Där talades det inlednings-
vis om försäljning av flygplan för luftöver-
vakning (s 106) och antitankvapen (s 458). 
Det radarförsedda flygplan som Saab er-
bjöd var inget vapen men skulle ge möjlig-
het att tidigt upptäcka fiender som hotade 
landet. De antitankvapen, som också dis-
kuterades, skulle innebära en möjlighet att 

stoppa stridsvagnar och pansrade fordon. 
Det låter inte orimligt att sälja utrustning 
med sådan defensiv profil. 

men saudiaffären stannade inte vid 
det. Ett vidlyftigt memorandum of under-
standing från 2006 talade om ett brett 
svenskt militärtekniskt stöd. inom den 
ramen kom parterna fram till att sverige 
skulle bygga en vapenfabrik i saudiarabien, 
som ska kunna ”producera olika produk-
ter” (s 171). Någon begränsning till defen-
siva vapen fanns inte längre.

summa summarum är vapenexport ing-
en lätt fråga att ta ställning till. att väga 
mänskliga rättigheter mot mer handfasta  
ekonomiska argument eller att väga det 
egna landets säkerhet mot ökad vapentill-
gång i världen innebär svåra avgöranden. 
De mår knappast bra av att undanhållas 
en allmän diskussion. Bodin och Öhman 
har därför genom sin reportageserie och 
sin bok om saudiaffären gjort en viktig de-
mokratisk insats. Det kan förhoppningsvis 
få de berörda att se över argumenten för 
pågående och framtida vapenexportpro-
jekt, så att dessa kan presenteras i allmän-
na medier. Det vore boken – och demokra-
tin – värd. 

recensenten är tekn lic vid Tekniska Hög-
sko lan.


