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I dag lever cirka en tredjedel av jordens befolkning i länder som är påverkade av våld och kon-
flikt. Grundorsakerna är flera och komplexa. De innefattar bland annat fattigdom, geopolitiska 
faktorer, auktoritära regimer, klimatförändringar och konkurrens om resurser. Samtidigt som 
det finns tecken på framsteg, med ett minskande antal konflikter och människor som dör till 
följd av dem, sköljer en våg av auktoritära krafter med patriarkala våldsstrukturer över världen. 
Konflikter och militär rustning minskar utrymmet för sociala reformer och utveckling. 

Sveriges regering har ett ansvar i att se till att svensk politik bidrar till fredliga och inkluderande 
samhällen globalt. Att Sverige lyfter vikten av unga, kvinnor och hbtqi-personers deltagande och 
perspektiv är grundläggande för det konfliktförebyggande arbetet. Agendan för unga, fred och 
säkerhet samt agendan för kvinnor, fred och säkerhet är centrala delar av regeringens arbete. 
Dock behöver dessa agendor tydligare kopplas till det nationella arbetet. Sveriges vapenexport 
fortsätter vara en tydlig målkonflikt där vapenindustrins intressen prioriteras framför mänsklig 
säkerhet. Vidare har Sverige, trots sina ambitioner om att arbeta för nedrustning, valt att inte 
ställa sig bakom FN:s kärnvapenförbud.
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REKOMMENDATIONER

Regeringen bör:

•	 Säkerställa att Sveriges nya regelverk för krigsmaterielexport efterlevs på ett sätt som i prak-
tiken stoppar all export till diktaturer och andra stater som kränker mänskliga rättigheter. 
Även säkerställa att bedömningarna görs med ett jämställdhetsperspektiv, utifrån resolution 
1325 och efterföljande resolutioner inom agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

•	 Säkerställa att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit med ett tydligt rättig-
hetspers pektiv gör egna prövningar av alla krigsmaterielaffärer som är aktuella för   
garantier och/eller lån.

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

•	 Återinföra öronmärkta 1325-medel till lokala kvinnoorganisationer, för kapacitetsbyggande 
och konfliktförebyggande fredsarbete i konflikt och postkonflikt-kontexter. 

•	 Prioritera unga i fred och säkerhetsagendan i nationella och internationella satsningar 
genom att möjliggöra finansiering till organisationer som jobbar för ungas inkludering, 

•	 ungdomsorganisationer och informella grupperingar av unga som vill skapa förändring 
kring ungas förutsättningar att delta och påverka.

•	 Ta fram en handlingsplan för FN-resolution 2250 om unga, fred och säkerhet som inklude-
rar nationell och internationell politik.

•	 Verka för att EU blir en stark aktör för nedrustning och fredsbyggande i stället för att unio-
nens resurser används till att stärka vapenindustrin.

Riksdagen bör: 

•	 Noga granska den utförda vapenexportpolitiken utifrån Sveriges åtaganden för mänskliga 
rättigheter, demokrati och Agenda 2030, och därmed möjliggöra en aktiv och kritisk debatt 
om regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll. 
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Den globala vapenindustrin är en 
betydande drivkraft bakom våld 
och väpnade konflikter. Tillgången 
till vapen och annan militär mate-

riel kan förvärra och förlänga väpnat våld och 
försvåra för fredliga lösningar. Varje år säljer 
de hundra största vapenföretagen i världen för 
nära 400 miljarder dollar.6

Sverige är världens 15:e största vapenex-
portör. Den krigsmateriel som företag i 
Sverige säljer går också till länder i krig, 
icke-demokratier, länder med allvarliga brott 
mot mänskliga rättigheter och länder med 
stora utvecklingsproblem.7 Under Jemen-
krigets första fem år exporterade Sverige 
krigsmateriel till sex av de stridande parterna 
i den Saudiledda koalitionen till ett värde av 
2,2 miljarder kr.8 Exporten kommer med både 
direkta och indirekta risker och konsekvens-
er. Den kan användas i det krig som skadar 
och dödar både civila och soldater, nu såväl 
som under mycket lång tid framöver. Mate-
rielen stärker de stridande parternas militära 
förmåga och bidrar till att befästa de i många 
fall gravt odemokratiska regimernas makt-
ställning. Indirekt innebär vapenexporten ett 
godkännande av parternas brutala krigföring, 
brott mot mänskliga rättig heter och den 
humani tära rätten. 

Målkonflikten blir tydlig när Sveriges regering 
agerat medlare i konflikten och bidrar med 
omfattande humanitärt bistånd, samtidigt 
som den svenska exporten av krigsmateriel 
till flera av de stridande parterna tillåtits att 
fortsätta. Det är ett av de tydligaste exem-
plen på hur svensk vapenexport står i strid 
med Sveriges åtaganden inom Agenda 2030 
och en samstämmig politik för global hållbar 
utveckling. 

 SVERIGES POLITIK 

Trots de positiva förändringar i regelverket för 
krigsmaterielexport som trädde i kraft i april 
2018 kvarstår stora problem med den svenska 
vapenexportpolitiken. Det är fortsatt möjligt 
att godkänna vapenaffärer där intressen som 
hänger ihop med att vilja behålla en vapen-
industri i Sverige prioriteras framför mänsklig 
säkerhet, hållbar fred och respekt för mänskliga 
rättigheter. En stor svaghet är också att det nya 
regelverket bara gäller för helt nya affärer.  
Affär er som klassas som så kallade “följdleve-
ranser” tillåts som regel och dessa kan pågå i 
många år, ibland över ett decennium. Hittills 
har inte ändringarna i regelverket lett till någon 
minskning av exporten till odemokratiska stater, 
denna har istället ökat och 2019 gick nära en 
tredjedel av den svenska exporten av krigsmate-
riel till odemokratiska länder.9 

Det svenska regelverket för krigsmaterielex-
port saknar ett tydligt jämställdhetsperspektiv 
och vapenexporten lämnas i hög grad utanför 
regeringens politik och planer kring Sveriges 
feministiska utrikespolitik. I dessa väljer reger-
ingen som regel att fokusera på riskerna med 
export av små och lätta vapen, en sorts vapen 
som Sverige har begränsad export av, och 
bortser från konsekvenserna av den svenska 

MÄNSKLIG SÄKERHET OCH 
KRIGS MATERIELEXPORT 

Dagens omfattande 
sekretess kring svensk 
krigsmaterielexport 
försvårar kraftigt 
möjligheterna till politiskt 
ansvarsutkrävande.
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exporten av krigsmateriel. Målkonflikter vad 
gäller Sveriges vapenexport har uppmärksam-
mats bland annat när Sveriges uppfyllande av 
FN:s kvinnokonventioner (CEDAW) granskades 
2016,10 och i OECD-DAC:s granskning av 
svenskt biståndssamarbete 2019.11 Enligt delmål 
16.5 i Agenda 2030 ska världens länder bygga 
upp transparenta institutioner med ansvarsut-
krävande på alla nivåer. Detta innefattar också 
beslut om krigsmaterielexporten.12 Dagens om-
fattande sekretess kring svensk krigsmaterielex-
port försvårar kraftigt möjligheterna till politiskt 
ansvarsutkrävande.

I regeringens målsättningar för hållbart före-
tagande beskrivs demokrati och transparens 
som “avgörande för exporten”.13 Både statligt 
ägda Svensk Exportkredit SEK,14 som lånar ut 
pengar för att stödja export, och myndigheten 
Exportkreditnämnden EKN15 ska styras av FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter.16 Transparensen för utomstående 
och för människor i de länder som köper svensk 
krigsmateriel är dock i dag närmast obefintlig. 
Både EKN och SEK anger att de i praktiken 
förlitar sig i mycket hög grad på de bedömning-
ar som görs av myndigheten ISP (Inspektionen 
för strategiska produkter) som ger tillstånd 
eller avslag för krigsmaterielexport. Men ISP:s 
mandat att göra bedömningar skiljer sig väsen-
tligt från kraven i FN:s vägledande principer. 
ISP ska göra en “totalbedömning” där svenska 
intressen att exportera vägs mot mänskliga 
rättig heter, risk för väpnad konflikt, utveckling 
och demokratisk status.17 

FN:s vägledande principer utgår istället från 
mänskliga rättigheter och från att de människor 
som påverkas har möjlighet att utkräva ansvar 
och få gottgörelse. Så länge SEK och EKN inte 
kan redovisa självständiga bedömningar kan inte 
ansvar utkrävas.

KÄRNVAPEN 
OCH 
NEDRUSTNING 

Den militära upprustningen i världen 
ökar.18 Inom upprustningen är kärn-
vapenfrågan mer aktuell än på länge 
och en kärnvapenattack skulle få följder 

som aldrig tidigare har skådats. FN:s kärnvapenför-
bud som antogs år 201719 fyller ett viktigt tomrum 
mellan olika internationella avtal om kärnvapen. 
Det förbjuder konsekvent alla länder att utveckla, 
testa, äga, producera, tillverka, förflytta och inne-
ha, använda eller hota om att använda kärnvapen. 
Kärnvapenförbudet fokuserar på de allvarliga 
effekterna av kärnvapen på miljö, socioekonomisk 
utveckling, global ekonomi, säker livsmedelsför-
sörjning och hälsa samt innehåller starka åtaganden 
vad gäller jämställdhet och urfolks rättigheter. Med 
sitt fokus på mänsklig säkerhet går FN-konven-
tionen väl i linje med Sveriges feministiska utrikes-
politik och hållbar utveckling.20 

 SVERIGES POLITIK 

Den 11 juli 2019 meddelade dåvarande utrikes-
minister Margot Wallström att Sverige i dagsläget 
inte kommer att skriva på FN:s kärnvapenför-
bud.21 Det var samma dag som FN:s medlems-
stater samlades för att diskutera mål 16 i Agenda 
2030 om fredliga och inkluderande samhällen. 
FN:s kärnvapenförbud kan bidra till uppfyllandet 
av flera Globala mål för hållbar utveckling. Kärn-
vapenförbudets artikel 6.1, om stöd till individer 
som har påverkats negativt av kärnvapenanvänd-
ning eller provsprängningar, kan bidra till att 
genomföra Globala målet 16. Detta genom att 
fylla det rättsliga gap som finns för kärnvapen och 
genom att förbättra rättigheter för utsatta grupper. 
Eftersom kärnvapens humanitära konsekvenser 
drabbar kvinnor och flickor på specifika sätt åläg-
ger artikeln staterna att även ta hänsyn till ålder 
och kön. Den bidrar därmed till mål 5 om jäm-
ställdhet. Åtgärder i kärnvapenförbudets artikel 7, 
som främjar internationellt samarbete, kan ses som 
en återspegling av mål 17 om globalt partnerskap.
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Utrikesminister Ann Linde meddelade i 2020 års 
utrikesdeklaration att nedrustning och ickesprid-
ning är en “central utrikes- och säkerhetspolitisk 
prioritering för regeringen”. Det är välkom-
met, men visionen om en kärnvapenfri värld 
och erkännandet av de katastrofala humanitära 
konsekvenserna av kärnvapen nämndes inte i 
deklarationen,22 till skillnad från år 2019.23 Inför 
den översynskonferens inom icke-spridning-
savtalet om kärnvapen (NPT), som skulle ha ägt 
rum våren 2020, samlade regeringen ett antal 
stater i ett initiativ.24 Initiativet fokuserar dock 
inte på nedrustning av kärnvapen utan endast på 
vapenkontroll vilket inte bidrar till avveckling av 
kärnvapen. De humanitära konsekvenserna av 
kärnvapen - en fråga som varit central i utveck-
lingen av FN:s kärnvapenförbud och i andra 
nedrustningsinitiativ på senare tid - nämns inte 
heller i de deklarationer som det svenska initia-
tivet har lagt fram.25 Detta trots att regeringen 
genom 2020 års handlingsplan för den feminis-
tiska utrikespolitiken har åtagit sig att inom NPT 
driva frågan om kärnvapnens humanitära kon-
sekvenser.26 

Det senaste decenniet har EU:s roll som freds-
aktör försvagats i takt med att dess roll som 
militär aktör stärkts steg för steg. Regler som 
tidigare hindrat EU-medel från att användas för 
militär verksamhet har tagits bort och gjort det 
möjligt att använda medel tidigare vigda för civil 
forskning för militära projekt. EU:s försvarsfond 
(European Defence Fund) med målet att koor-
dinera och öka de nationella investeringarna i 
vapenindustriforskning är ett exempel.27 Sverige 
har gått med i EU:s militära samarbete (perma-
nent structured cooperation) och deltar i samar-
betsprojekt som Europeiska försvarsbyrån (EDA) 
bedriver.

KONFLIKT-
FÖRE BYGGANDE 
ARBETE 

Världsbankens beräkningar visar 
att konfliktförebyggande arbete 
globalt inte bara leder till viktiga 
humanitära fördelar utan att det 

också är kostnadseffektivt. Forskning som gjorts 
för Världsbanken visar att för varje amerikansk 
dollar som investeras i förebyggande arbete kan 
den globala ekonomin spara 16 dollar. Givare 
kan spara upp till 2,5 miljarder amerikanska 
dollar per år i humanitärt bistånd och fredsbev-
arande kostnader.28 Att satsa på fred, och att 
investera därefter, är inte bara ett moraliskt och 
medmänskligt måste – det är också det smarta 
att göra.

I arbetet med att bygga fred och minska konf-
likter är det nödvändigt att alla i samhället 
involveras och att vikten av lokala fredsaktörers 
roll för fred är förstådd och stöttad. Viktiga 
resolutioner som 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet,29 och 2250 om unga, fred och säker-
het,30 lyfter nödvändigheten att inkludera både 
kvinnor och unga i fredsbyggande insatser om 
långvarig fred ska kunna uppnås och behållas. 
Dessa utgör två stora grupper (med många 
undergrupper) som behöver vara involverade i 
arbetet för fred om den ska bli hållbar.31

Att motverka strukturella grundorsaker till 
konflikt och våld, stärka skyddet för kvinnor och 
flickor från väpnat våld och garantera kvinnors 
deltagande i arbetet för fred och säkerhet är 
avgörande delar i konfliktförebyggande arbete 
globalt. Dessa delar tas upp i FN:s agenda för 
kvinnor, fred och säkerhet, säkerhetsrådsresolu-
tion 1325 och efterföljande resolutioner, och 
även i Globala målen 5 och 16 i Agenda 2030. 
Ett jämställdhetsperspektiv (mål 5) ska inte-
greras i samtliga av agendans 17 mål. Mål 5 
som först och främst ämnar leda till att kvinnor 
och flickor ska kunna åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter, betraktas även som en viktig 
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EU:s roll som freds aktör 
försvagats i takt med att 
dess roll som militär aktör 
stärkts steg för steg.
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förutsättning för att främja fredliga och inklud-
erande samhällen (mål 16). 

Genom FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 
om unga, fred och säkerhet (2015) beslutade 
världens ledare att erkänna och möjliggöra den 
viktiga roll som unga har i att skapa och upp-
rätthålla fredliga samhällen.32 Även om störst 
fokus ligger på att lyfta ungas roll i fredspro-
cesser under våldsamma konflikter, lyfts också 
unga människor som nyckelaktörer för ett 
samhälles sociala sammanhållning. Dagens 
unga utgör också den största ungdomsgenera-
tionen någonsin då hälften av jordens befolk-
ning är under 30 år. Vart femte barn växer upp i 
konfliktdrabbade områden. I spåren av natur-
katastrofer, väpnade konflikter och andra säker-
hetshot ökar i dag antalet flyktingar, som nu är 
det största antalet sedan andra världskriget.33 
Att unga likt kvinnor och andra exkluderade 
grupper inkluderas som aktörer i konfliktföre-
byggande och fredsbyggande processer är en 
förutsättning för att konflikter ska kunna lösas 
på ett hållbart sätt. 

 SVERIGES POLITIK 
 
FN:s agenda för kvinnor, 
fred och säkerhet 

Kopplingen mellan Agenda 2030 och FN:s 
agenda för kvinnor fred och säkerhet belystes 
i Sveriges position om Globala målet 16 inför 
FN:s högnivåforum 2019,34 samt i Sveriges 
handlingsplan för genomförandet av resolu-
tion 1325.35 Däremot saknas ett samstämmigt 
perspektiv, nationellt och internationellt, på 
mål 16 i handlingsplanen för Agenda 2030. I 
2020 års handlingsplan för den feministiska 
utrikespolitiken lägger regeringen ett fokus 
på kvinnor och flickors situation på flykt och 
i migration.36 Det är positivt och borde även 
lyftas i Sveriges 1325-handlingsplan. Där borde 
regeringen också inkludera svenska flykting- och 
migrationsramverk för att skydda kvinnor som 
befinner sig i Sverige. Den nuvarande nationella 
handlingsplanen berör varken nationell eller 
global flykting- och migrationspolitik.

Under sin tid i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 
betonade inte Sverige nedrustning och icke-
spridning som centrala frågor i genomförandet 
av kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Det är 
beklagligt. Sveriges genomförande av agendan 
måste till större del integrera dessa aspekter 
som viktiga pelare i konfliktförebyggande arbete 
och främjandet av kvinnors säkerhet. Agendan 
borde till exempel inkluderas som en del av 
myndig heten ISP:s bedömningar, som i dag 
saknar kompetens för att genomföra tillräckli-
ga konsekvensanalyser utifrån fattigdoms- och 
rättig hetsperspektiv. Det inkluderar avsaknad 
av kompetens kring kvinnors och flickors ut-
satthet för till exempel konfliktrelaterat våld 
och exkludering från beslutsfattande i konflikt. 
Andra myndigheter som har den kunskapen 
bidrar inte till ISP:s bedömningar. 

En politik som prioriterar kvinnors deltagan-
de och rättigheter måste även prioritera detta 
ekonomiskt. Under 2018 genomförde myn-
digheten Folke Bernadotteakademin (FBA) 
en förändring av sina bidrag till civilsamhällets 
aktörer. Det medförde att tidigare öronmärkta 
medel för genomförandet av resolution 1325 
nu inte är tillgängliga för lokalt fredsarbete i 
konflikt- och postkonflikt-kontexter. Samtidigt 
har FBA fått i uppdrag att utforma ett nytt 
stipendium till minne av Zaida Catalán som ska 
stärka arbetet för resolution 1325. Det kommer 
förhoppningsvis ge lokala kvinnorättsorganisa-
tioner resurser i konflikt- och postkonfliktkon-
texter. 

FN:s agenda för unga, fred 
och säkerhet 
 
Sverige ses globalt som en progressiv kraft som 
lyfter vikten av ungas deltagande, inte minst 
på grund av Sveriges drivande roll i att ta fram 
resolution 2419, som antogs år 201837 och är 
en uppföljning till FN-resolution 2250. Därtill 
står det tydligt i utvecklingssamarbetets Strate-
gi för hållbar fred 2017-2022 att verksamheten 
ska bidra till “stärkt deltagande och inflytande 
av kvinnor och av unga inom dialog och freds-
processer.”38 Sverige bidrog även ekonomiskt 
till framstegsstudien The Missing Peace,39 och 
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stärker kontinuerligt ungdomars deltagande 
genom att utse ungdomsdelegater till Sveriges 
delegation till FN. Sverige kan visa ännu mer 
ledar skap på det området genom att välkomna 
fler ungdomar i delegationen, i likhet med exem-
pelvis Danmark och Finland.

Trots att regeringen har 
gett myndigheter i upp-
drag att främja ett ung-
domsperspektiv nämndes 
inte unga som aktör i 
regeringens utrikesdekla-
ration

Regeringen har även fördelat ansvar för området 
unga, fred och säkerhet till FBA som har upprät-
tat en intern enhet med särskilt fokus på resolu-
tion 2250. FBA har inom ramen för sitt arbete 
med resolutionen ett ansvar att integrera ett 
ungdomsperspektiv40 och att säkerställa ungas 
inkludering i fredsprocesser. Trots att regerin-
gen har gett myndigheter i uppdrag att främja 
ett ung domsperspektiv nämndes inte unga som 
aktör i regeringens utrikesdeklaration år 2020, 
något som gjordes i 2019 års deklaration.41 
Förhopp ningsvis är detta inte ett tecken på en ny 
trend med nedprioritering av ungas inkludering 
som en del av Sveriges utrikespolitik. 

Det är viktigt att förståelsen stärks kring ungas 
organisering som en av pelarna i ett fredligt och 
hållbart samhälle, både i fredsprocesser och i 
budgetförhandlingar i fredliga länder. Att inves-
tera i unga och ungdomsorganisationer bidrar 
till att säkra demokrati och fred både nationellt 
och globalt. Att Sverige har tagit vissa steg för att 
stärka ungas inkludering och egenmakt är viktigt 
eftersom det sänder ett tydligt budskap till det 
internationella samhället. Men för att verkligen 
vara en progressiv röst för ungas inkludering be-
höver Sverige, och andra länder, lyssna in de be-
hov som unga själva uttrycker och agera därefter.
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