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MÄNSKLIG 
SÄKERHET OCH 
FÖREBYGGANDE 
AV KONFLIKT
Kapitlet är framtaget av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska Afghanistankommittén och Svenska 
FN-förbundet.

SAMMANFATTNING
Krig och konflikter fortsätter att skapa svält, fat-

tigdom och mänskligt lidande i världen. Sveriges 

regering har ett ansvar i att se till att svensk poli-

tik bidrar till fredliga och inkluderande samhällen 

globalt. Svenska civilsamhällesorganisationer väl-

komnar regeringens engagemang för FN:s agen-

da för kvinnor, fred och säkerhet samt Sveriges 

engagemang i FN:s säkerhetsråd. Regeringens 

återinrättande av folkrätts- och nedrustnings- 

delegationen är positivt. Utöver detta har Sverige 

arbetat aktivt för att uppmärksamma könsrelate-

rat våld i humanitära kriser. Däremot finns 

fortfarande ett stort behov av samstämmighet 

när det kommer till svensk politik om mänsklig 

säkerhet och insatser i sviktande stater. Sveriges 

omfattande vapenexport innebär en målkonflikt 

för svensk politik och det nya regelverket garante-

rar inte att vapenexport till ickedemokratier och 

andra länder som kränker mänskliga rättigheter 

stoppas. Vidare planerar den svenska regeringen 

att bedriva en aktiv nedrustningspolitik men trots 

detta har Sverige ännu inte skrivit under FN:s 

konvention om förbud mot kärnvapen.
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Krig och konflikter fortsätter att skapa svält, fattigdom och mänskligt lidande i värl-
den. Ett av många exempel är kriget i Jemen, som enligt FN utgör den värsta huma-
nitära katastrofen på 50 år. Fred och säkerhet är en förutsättning för att uppnå alla 
Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, och mål 16 innebär ett särskilt 
åtagande för att skapa fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. 
För att uppnå målet behöver Sverige ytterligare förbättra sitt arbete för mänsklig 
säkerhet och ta itu med de målkonflikter som finns inom svensk politik.

Det Globala målet 16 i Agenda 2030 syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen, säkra 

tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsut-

krävande på alla nivåer. Regeringen understryker i årets skrivelse om genomförandet av politiken för 

global utveckling (PGU) att insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer är 

grundläggande i det fredsbyggande arbetet.15 Fattigdoms- och rättighetsperspektiven 15 i PGU är 

viktiga i genomförandet av mål 16. Även mål 5, om att stärka kvinnors och flickors rättigheter och att 

integrera jämställdhetsperspektiv i samtliga mål, är mycket relevant för arbetet.

Utmaningarna i arbetet för att nå mål 16 är många och stora. 2016 var elfte året i rad som förtryck  

ökade i fler länder jämfört med länder där demokratiska framsteg gjordes.16 Den alltmer utsatta  

situationen för civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare och journalister är exempel på 

allvarliga hot mot fred och demokrati, och hotar möjligheten att uppnå flera av målen i Agenda 2030.17  

För att vända denna utveckling måste länder driva en tydlig politik för mänskliga rättigheter och  

demokratiutveckling, och ge mer resurser till detta i enlighet med mål 17 i Agenda 2030.

KRIGSMATERIELEXPORT OCH NEDRUSTNING  
Statistik från SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) visar att den internationel-

la vapenhandeln har ökat sedan början av 2000-talet.18 Vapenhandelns omfattning under perioden 

2013-2017 var 10 procent högre än under perioden 2008-2012. Världens samlade militärutgifter för 

2016 beräknades uppgå till 1 686 miljarder dollar.19 Enligt PGU och mål 17.14 i Agenda 2030 ska ett  

politikområde inte motverka ett annat.

Trots detta beskrivs inte vapenexporten i årets PGU-skrivelse som en målkonflikt. Agenda 2030- 

delegationen belyser däremot i sin rapport I riktning mot en hållbar välfärd20 att vapenexporten utgör 

en målkonflikt, både i förhållande till mål 5 och 16. Efter flera års kritisk debatt och utredning rösta-

de riksdagen i februari 2018 igenom ett nytt regelverk om att skärpa svensk exportkontroll av krigs-

materiel till icke-demokratiska stater.21  Vidare antog en majoritet av FN:s medlemsstater, däribland  

Sverige, världens första kärnvapenförbud i juli 2017.22 Sverige har ännu inte varken signerat eller rati-

ficerat avtalet.

Sveriges politik
Nytt regelverk för krigsmaterielexport

Under 2017 sålde Sverige krigsmateriel till ett värde av 11,3 miljarder kronor vilket är knappt tre gånger 

mer än under början av 2000-talet. 51 procent av den svenska vapenexporten gick 2016 till länder i 

väpnad konflikt.23 Det nya regelverk som röstades igenom i februari 2018 och som ska skärpa reglerna 

för export är resultatet av en lång process: beslutet om att skärpa regelverket togs redan 2011.
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I 2016 års PGU-Barometer var vår 

rekommendation att det nya regel-

verket skulle öka transparensen i 

beslutsfattandet, att bindande kri-

terier kring mänskliga rättigheter 

och väpnad konflikt införs, liksom 

ett absolut hinder för krigsmate-

rielexport till ickedemokratier och 

tydliga skrivningar kring PGU och 

korruption.24 I motsats till vår re-

kommendation innehåller det nya 

regelverket inga bindande kriterier 

eller något absolut hinder mot vapenexport till diktaturer. Det blir fortsatt möjligt att göra bedömningar där 

svenska försvarspolitiska intressen prioriteras över mänsklig säkerhet och respekt för mänskliga rättig-

heter. Hur demokratikriteriet tolkas kommer att vara upp till framtida regeringars politiska vilja. Under 

både genomförandet av mål 5 och 16 nämner regeringens PGU-skrivelse att Sverige arbetar aktivt med 

ett jämställdhetsperspektiv på nedrustnings och ickespridningsområdet. Trots detta saknar den nya 

svenska lagstiftningen om krigsmaterielexport helt ett sådant perspektiv i de styrande formuleringarna.

Mål 16.5 i Agenda 2030 ålägger världens länder att bygga upp transparenta institutioner med  

ansvarsutkrävande på alla nivåer. Detta är också av relevans för hur krigsmaterielexporten regleras och 

beslutas om.25 Rapporteringen från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), den myndighet som 

genomför tillståndsprövningen för krigsmaterielexport, är inte tillräckligt transparent för att möjlig-

göra ansvarsutkrävande och granskning av besluten. Dessutom saknar ISP den kompetens som krävs 

för att genomföra tillräckliga konsekvensanalyser utifrån PGU:s fattigdoms- och rättighetsperspektiv, 

inklusive vad gäller ett jämställdhetsperspektiv om kvinnors och flickors utsatthet i låg- och medel-

inkomstländer. Andra myndigheter som besitter sådan kunskap har inte i uppdrag att bidra till ISP:s 

bedömningar.

Ett annat problem är samspelet mellan ISP och Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkre-

dit (SEK), som ger krediter och lån för att främja svensk export. Det har framkommit att EKN inte 

gör egna prövningar av export av krigsmateriel utan hänvisar till ISP:s prövningar.26 ISP utgår dock 

från ett regelverk med stor flexibilitet vilket innebär att en affär kan riskera att få stora konsekvenser för 

mänskliga rättigheter trots denna myndighets godkännande.

FN:s kärnvapenförbud

FN:s kärnvapenförbud fyller ett viktigt tomrum som tidigare existerat mellan olika internationella 

avtal om kärnvapen. Det förbjuder konsekvent alla länder att utveckla, testa, äga, producera, tillverka, 

förflytta och inneha, använda eller hota om att använda kärnvapen. Förbudet är ett viktigt verktyg för 

att öka den globala säkerheten och driva på för nedrustning.

Den svenska regeringen har uttalat ett tydligt mål om att bedriva en aktiv nedrustningspolitik men har 

trots detta ännu inte ratificerat avtalet. Regeringen kan inte trovärdigt hävda att Sverige står i framkant 

för mänsklig säkerhet och fred, och samtidigt inte ställa sig bakom det första framsteget inom multila-

teral kärnvapennedrustning på flera decennier. FN:s kärnvapenförbud nämns inte heller i regeringens 

PGU-skrivelse 2018, trots att Sverige deltog aktivt i förhandlingarna under 2017. Vi välkomnar att  

utrikesminister Margot Wallström uttryckte i 2018 års utrikespolitiska deklaration att Sverige vill stär-

I motsats till vår rekommendation innehåller 
det nya regelverket inga bindande kriterier 
eller något absolut hinder mot vapenexport 
till diktaturer. Det blir fortsatt möjligt att göra 
bedömningar där svenska försvarspolitiska  
intressen prioriteras över mänsklig säkerhet 
och respekt för mänskliga rättigheter.
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ka nedrustningsdimensionen i ickespridnings-avtalet (NPT). Detta kan regeringen göra genom att 

bland annat ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud och uppmana andra stater att också göra det.

KONFLIKTFÖREBYGGANDE OCH FREDSBYGGANDE
Arbetet med att nå mål 16 i Agenda 2030, att bygga hållbar fred och förebygga konflikt, handlar till 

stor del om att skapa demokratiska och inkluderande samhällen. Detta kan ske genom satsningar 

på civilsamhället, jämställdhet och mänskliga rättigheter, nationellt såväl som genom internationella 

samarbeten. Många av delmålen under mål 17 i Agenda 2030 handlar om finansiering för att uppnå 

de Globala målen. Det råder en kraftig snedfördelning i staternas prioriteringar. Det beräknas att 20 

procent av världens samlade militärutgifter skulle räcka för att täcka kostnaderna för att nå mål 1 och 

2 om att utrota fattigdom och hunger, och mål 4 om god utbildning för alla.27 Utvecklingen går dock 

på många områden i motsatt riktning. EU, som i grunden är ett fredssamarbete där handel och ömse-

sidigt beroende ska stärka relationerna mellan medlemsländerna och byggahållbar fred i Europa,28 har 

i och med det Permanenta Strukturerade samarbetet (PESCO) öppnat upp för utökad militarisering. 

Hittills har EU varit ett civilt projekt och pengar ur EU:s budget har inte använts i militärt syfte29 men 

detta utmanas nu i och med utvecklingen av European Defence Fund (EDF). EDF innebär att euro-

peiska vapentillverkande företag och forskningsinstitut kommer att kunna söka pengar ur EU:s budget 

för militära projekt.30

Sveriges politik
Militära prioriteringar får konsekvenser

Regeringen har antagit en ny strategi för hållbar fred31 och ökat budgeten för fredsbyggande insatser.32 

Parallellt har dock även försvarsbudgeten utökats, militärövningar och stora materielinköp har genom-

förts och den militära värnplikten har återaktiverats.33 Trots ökad budget för fredsbyggande insatser 

är satsningen fortfarande mindre än Sveriges kostnad för militärövningen Aurora 17, som Sverige 

stod värd för 2017.34 Regeringen har deltagit i och välkomnat satsningen på att utöka EU:s försvars- 

samarbete, anslutit Sverige till försvarssatsningen PESCO och välkomnat försvarsfonden EDF.35  

I regeringens PGU-skrivelse 2017/18:146 tas satsningar på EU:s försvarsförmåga upp som ett exempel 

på regeringens arbete för att nå mål 16 i Agenda 2030. Att Sverige arbetar för ett mer militariserat EU, 

som bland annat stärker den europeiska vapenindustrin, bidrar dock inte till mänsklig säkerhet.

Ett annat uttryck för en mer militariserad debatt, är Utlandsspioneriutredningen som presenterades 

hösten 2017. Utredningen föreslår att svenska massmedier som avslöjar nyheter som skadar Sveriges 

relationer till andra länder ska kunna dömas för utlandsspioneri. Detta kan få allvarliga konsekvenser 

för möjligheterna att granska den förda politiken och dess konsekvenser, samt försvara de mänskliga 

rättigheterna där dessa kränks. Utredningens förslag är ett tydligt exempel på hur fri media riskerar att 

inskränkas även i Sverige, då försvarsintressen driver på för ökad sekretess och kontroll. Förslaget har 

fått stor kritik från journalistkåren.36

FN:s säkerhetsråd

Regeringen har som mål att Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd 2017 och 2018 ska stärka FN:s 

konfliktförebyggande arbete, främja kvinnors deltagande i fredsprocesser och uppmärksamma icke- 

traditionella säkerhetshot som klimatförändringar och hunger.37 Sverige har bland annat bidragit till 

att sambandet mellan klimatförändringar och säkerhet för första gången någonsin uppmärksammats 

av rådet genom resolution 2349 om Tchadsjöregionen.38 Sverige har även arbetat för att svält ska  
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erkännas som en konfliktdrivande faktor vilket bidrog till ett ordförandeuttalande i FN:s säkerhetsråd i 

augusti 2017.39 Arbetet i säkerhetsrådet bidrar främst till uppfyllandet av mål 16 i Agenda 2030 om att 

minska alla former av våld och dödligt våld, men berör även mål 2 om hunger, mål 5 om jämställdhet 

och mål 13 om klimatförändringar.

FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet

Sveriges arbete i säkerhetsrådet är ett bra exempel på de Globala målens odelbarhet och sambandet 

mellan fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Genomförandet av FN:s agenda för kvinnor, 

fred och säkerhet, som startade med säkerhetsrådsresolution 1325 (2000), är en av regeringens pri-

oriteringar. Denna prioritering har gjort avtryck. Bland annat innehåller samtliga av säkerhetsrådets 

uttalanden om krissituationer under 2017 hänvisningar till agendan för kvinnor, fred och säkerhet. 

Under 2016 var motsvarande siffra 69 procent.40

I likhet med mål 5 och 16 i Agenda 2030 ska Sveriges handlingsplan för genomförandet av FN:s agen-

da för kvinnor, fred och säkerhet bland annat motverka strukturella grundorsaker till konflikt och våld, 

stärka skydd av kvinnor och flickor från alla typer av väpnat våld samt stärka jämställdhetsperspektivet 

i arbetet för fred och säkerhet. Dessvärre är det otydligt hur detta förhåller sig till annat jämställd-

hets- och fredsarbete, inte minst i genomförandet av Agenda 2030 eller i regeringens PGU-skrivelse 

2017/18:146 som inkluderar ett mycket stort antal aktörer, myndigheter och departement vilka inte är 

bundna till Sveriges nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

MILITÄRA OCH CIVILA INSATSER
En allt större del av de människor som lever i fattigdom återfinns i sviktande och konfliktdrabbade 

stater. Den internationella humanitära rätten gäller i alla väpnade konflikter och syftar till att begränsa 

det mänskliga lidandet. Ändå begås upprepade övergrepp i många konflikter, inklusive attacker mot 

sjukhus, skolor och humanitära aktörer. Mål 16 i Agenda 2030 handlar om att främja fredliga och 

inkluderande samhällen, vilket sammankopplar utvecklings- och säkerhetsrelaterade insatser. Sverige 

bidrar till mänsklig säkerhet och förebyggande och hantering av konflikter genom deltagande i inter-

nationella polisiära och humanitära insatser, polisiära och FN-ledda militära insatser, samt genom 

långsiktigt utvecklingssamarbete. Sveriges samlade insatser bidrar till fred och säkerhet, men arbetet i 

komplexa situationer ställer särskilda krav på samstämmighet mellan olika aktörer och politikområden.

Sveriges politik
Internationell humanitär rätt och humanitärt arbete

Enligt Sveriges program för arbetet i säkerhetsrådet har Sverige under 2017 använt sin roll i FN:s 

säkerhetsråd för att driva en politik baserad på folkrätt, mänskliga rättigheter och ett humanitärt per-

spektiv.41 Margot Wallström leder även den återupprättade folkrätts- och nedrustningsdelegationen 

med deltagare från utrikes- och försvarsdepartementet, myndigheter, akademi och civilsamhälle.  

Delegationen ska stödja regeringen med rekommendationer om bland annat internationell humanitär 

rätt. Att regeringen värnar om ett brett deltagande från olika samhällsaktörer är viktigt och bra.

I strategin för Sidas humanitära stöd 2017–202042 förväntas myndigheten bland annat bidra till ökad 

respekt för internationella humanitär rätt. Som ordförande för Call to Action on Protection from 

Gender Based Violence in Emergencies 2016–2017 arbetade Sverige aktivt för att uppmärksamma 

könsrelaterat våld i humanitära situationer. Det humanitära perspektivet har varit centralt i Sveriges 

feministiska utrikespolitik, men Sverige saknar en tydlig hållning för sexuell och reproduktiv hälsa och 
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rättigheter (SRHR) i det humanitära arbetet. I strategin för Sidas humanitära stöd saknas planer för 

hur SRHR ska integreras i det humanitära biståndet. Trots att behovet är mycket stort har SRHR länge 

varit en bortglömd del av det humanitära arbetet.43

Civil-militärt samarbete i sviktande stater

Regeringen har infört ett starkare fokus på sviktande och konfliktdrabbade stater i Sveriges utveck-

lingssamarbete under 201744, med en förstärkning av Sidas och Folke Bernadotteakademins arbete 

med freds- och statsbyggande genom en ny strategi för hållbar fred 2017–2022.45 Strategin nämner 

inte uttryckligen en civil-militär dialog. I sin skrivelse Sveriges samlade politik för internationell civil och 

militär krishantering (2016/17:196)46 drar regeringen dock slutsatsen att dialog mellan civila och militä-

ra aktörer, med respekt för olika aktörers särskilda uppdrag, bör förbättras.

Skrivelsen betonar även vikten av 

lärdomar och erfarenheter från 

Sveriges engagemang i sviktan-

de stater. En av rekommendatio-

nerna från utredningen Sverige i 

Afghanistan 2002–2014 (SOU 

2017:16) är att regeringen vid 

insatser i konfliktsituationer bör 

fastställa en övergripande strategi 

och konfliktanalys som omfattar 

alla delar av det svenska engage-

manget. Utredningen visar att det svenska engagemanget i Afghanistan i praktiken varit splittrat och att 

beslut som fattades under perioden 2002–2014 inte föregicks av samordning mellan politikområdena. 

I regeringens proposition från 2017 om Sveriges fortsatta medverkan i Natos insats i Afghanistan sak-

nas, trots denna slutsats, en diskussion om hur den gemensamma analysen av konfliktsituationen kan 

stärkas för att förbättra samstämmigheten.47

Sveriges militära bidrag till FN:s fredsinsatser

Den handlingsplan som tagits fram av Utrikesdepartementet som en del av genomförandet av PGU, 

understryker att konflikt och avsaknad av säkerhet är ett betydande hinder för hållbar utveckling. 

Enligt handlingsplanen bedöms FN:s arbete mot detta vara en mycket viktig del av genomförandet.48 

Att förstärka synergier och samstämmighet mellan civila och militära aktiviteter, och verka för att FN- 

systemet ska arbeta mer integrerat i konfliktsammanhang, omnämns som mål i handlingsplanen.49

I Sveriges prioriteringar för arbetet i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 poängteras att såväl militära som 

civila komponenter är viktiga och ömsesidigt förstärkande i arbetet för fredsbyggande och mänsklig  

säkerhet.50 Liknande formuleringar återfinns i den nationella säkerhetsstrategin från 2017 där det står 

att Sveriges aktiva deltagande i både militära och civila internationella insatser skapar förutsättning-

ar för hållbar utveckling och långsiktigt fredsbyggande.51 Ett exempel är Mali där Sverige har både  

militärt och civilt engagemang: ett underrättelseförband om cirka 250 personer bidrar sedan 2014 till 

FN-insatsen i landet, Minusma, och Sverige har även ett bilateralt utvecklingssamarbete i Mali sedan 

slutet på 1990-talet.52 Enligt landstrategin för Mali ska synergier mellan alla svenska engagemang i 

landet tas tillvara, men det är otydligt hur och i vilken utsträckning detta görs i dagsläget.

En av rekommendationerna från utredningen 
Sverige i Afghanistan 2002–2014 (SOU 2017:16) 
är att regeringen vid insatser i konfliktsituat- 
ioner bör fastställa en övergripande strategi 
och konfliktanalys som omfattar alla delar  
av det svenska engagemanget.
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REKOMMENDATIONER

REGERINGEN BÖR:

• Säkerställa att Sveriges nya regelverk om vapenexport implementeras på ett sätt som 

i praktiken stoppar all vapenexport till diktaturer och andra stater som kränker mänsk-

liga rättigheter samt att bedömningarna görs med ett jämställdhetsperspektiv.

• Säkerställa att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit gör egna prövningar av 

alla krigsmaterielaffärer aktuella för krediter eller lån.

• Signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

• Verka för att EU blir en stark aktör för nedrustning och fredsbyggande i stället för att 

EU:s resurser används till att stärka vapenindustrin.

• Verka för att integrera SRHR inom humanitära insatser som rör sexuellt och könsrela-

terat våld.

• Säkerställa att lärdomar och erfarenheter från Sveriges arbete i sviktande och kon-

fliktdrabbade stater tillvaratas av alla berörda civila och militära aktörer, samt att PGU 

och Agenda 2030 finns med som utgångspunkt i planering, utformning, genomföran-

de och utvärdering av alla insatser.

• Förbättra kommunikationen mellan civila och militära insatser för att stärka samstäm-

migheten och undvika negativa effekter för mänskliga rättigheter och hållbar utveck-

ling.

• Se till att Sveriges bidrag till internationella militära insatser huvudsakligen går till 

FN-ledda insatser.
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