
Världensfrämsta 

Vapenexportörer

Sverige är det land i världen som ex-

porterar mest vapen per person. Vap-

nen används till det enda vapen kan 

göra. Med dem hotas, lemlästas och 

dödas människor på alla befolkade 

kontinenter. Sen 2001 har exporten 

ökat med 350%. Slutsatsen att krigen 

i Afghanistan och Irak  ar medfört 

ypperliga affärsmöjligheter  är inte 

tagen ur luften. För varje Carl Gustav 

som avfyras, för varje Excalibur om 

sprängs och för varje kula som hittar 

sitt siktes röda punkt trillar ytterligare 

några kronor in. Konsekvenserna får 

vi sällan se, men vapnens upphov finns  

med största sannolikhet på gatan där 

du bor. På den här kartan har vi satt ut 

några av alla de företag, myndigheter 

och organisationer som utgör världens 

främsta vapenindustrin.

Vi har inget medlemsregister utan 

ser alla som delar våra idéer och gil-

lar våra metoder som syskon i kampen 

för en värld fri från kärnvapen och 

militarism. Vi nöjer oss inte med att 

skriva brev till makthavare och be 

dem skärpa sig. Vi angriper militaris-

men rakt på med ickevåld som känns 

och syns. Utan att någonsin använda 

våld eller ens hetsigt språk sätter vi 

hårt mot hårt mot krigsindustrin och 

andra destruktiva rörelser. Vi visar 

att det finns folk som bryr sig om liv, 

fred och rättvisa. Vi visar att det finns 

folk som inte accepterar att världens 

konflikter göds med svenska vapen 

eller att orättvisor upprätthålls med 

hjälp av militär övermakt. Vi visar att 

det enda rimliga en vettig människa 

kan göra är motstånd.

Guidade turer nätVerket

ofoG

Med jämna mellanrum guidar vi ge-

nom krigsförberedelsernas och fredsin-

satsernas Stockholm. Fred och neutra-

litet har länge varit ett svenskt signum. 

Varken det ena eller det andra är någon 

särskilt träffande beskrivning. Under 

stadsvandringarna avslöjar vi hur krig 

utrustas, planeras och finansieras från 

själva hjärtat av Stockholm. Lyckligtvis 

sker det inte utan motstånd. Utpekan-

det av krigsprofitörer kommer därför 

varvas med inspirerande exempel på 

fredsmanifestationer – och med berät-

telsen om vapenmånglaren som blev 

fredsprisgrundare.

En rad söndagar under hela året. Från karlaplan till centralen. För tider och anmälan kontakta oss på 
stockholm@ofoG.orG

när? Var? hur?



myndiGheter
1 / riksdaGen – Vapentillverkning och vape-
nexport sker med kraftiga statliga bidrag och skyd-
das av specialskrivna lagar. För tillfället ifrågasätts 
varken det ena eller det andra i någon större om-
fattning av landets folkvalda.
Riksgatan 1

2 / fxm, Försvarsexportmyndigheten – En myn-
dighet som bildades så sent som 2010 och som har 
till uppgift att främja svenska vapenexport. Myn-
digheten anordnar seminarier för etablerade och 
potentiella vapenföretag och hjälper till både vid 
framtagandet av affärsstrategier och vid marknads-

lobby
6 / soff, Säkerhets och försvarsföretagen – 
Förening för Sveriges samlade vapenindustri. 
Sammanlagt handlar det om ett sextiotal företag. 
Föreningen har regelbundna mötet med en lång 

rad svenska myndigheter. Medlemmarnas totala 
omsättning var 2009 nästan 50 miljarder.
stoRgatan 5

7 / sme-d, Small and medium sized enterprises 
defence – Förening som organiserar små och me-
delstora vapenproducenter.
Hälsingegatan 43

8 / Jkl – Stort lobbyföretag med flera vapenföretag 
som kunder. Som anställd i företaget fick Göran 
Persson 2010 pris som Sveriges främste vapenlob-
byist av Svenska Freds. Utmärkelsen bygger delvis 
på det framgångsrika arbetet med att marknadsföra 
en pansarbil från BAE.
sveavägen 24-26

företaG
9 / saab – Sveriges största vapentillverkare. Pro-
duktionen innehåller en lång rad olika produkter. 
Stridsflygplanet JAS Gripen som så här långt har 
sålts till Sydafrika, Thailand, Ungern och Tjeckien. 
Granatgeväret Carl Gustav har sålts till över 40 län-
der och använts i krig i bland annat Vietnam, Kam-
bodja, Kuwait, Afghanistan och Irak. Pansarskottet 
AT4 har sedan invasionen av Irak köpts i nästan 
en miljon exemplar av USA. Tillsammans med det 
franska företaget Dassault Aviation utvecklar Saab 
världens största obemannade flygplan nEUROn. 
Mycket tyder på att nEUROn kommer kunna 
utrustas med kärnvapen. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm.
gustavslundsvägen 42

10 / bae systems – Europas största vapenkoncern 
med bas i Storbritannien. I Sverige tillverkar företa-
get olika typer av pansarvagnar och artilleri. Band-
vagn 206 används i bland annat Pakistan, Brasilien, 
USA, Kanada och Kina. Försäljningen av artille-
ripjäsen Haubits 77 till Indien orsakade på mit-
ten av 80-talet mutskandalen som kom att kallas 
Boforsaffären. De nya artilleripjäserna kan laddas 
med företagets nya GPS-styrda granat Excalibur. 
Granaten har tagits fram med över 600 miljoner i 
svenskt statligt stöd och användes första gången i 
irakkriget 2007. I Stockholm finns BAE C-ITS där 
krigsträning sker i simulatorer.
ÖsteRmalmsgatan 87 d

11 / sVennerstål och partners - Konsultföre-
tag som har ett nära samarbete med Hägglunds 
som är den del av BAE systems som tillverkar pan-
sarvagnarna.
gRev tuRegatan 9

12 / sJöland och thyselius – Konsultföretag 
med Försvarsmakten och Saab som två av sina 
största kunder. Genomför aerodynamisk forskning 
åt Saab inom ramen för JAS och nEUROn.
Hälsingegatan 43

13 / etteplan – Konsultföretag med flygteknik 
som specialitet. Räknar såväl Saab och BAE systems 
som försvarsmakten och FOI till sin kunder. Före-
taget har varit med och utvecklat både traditionella 
stridsflygplan och drönare.
gävlegatan 22

14 / eads, European Aeronautic Defence and 
Space Company – Världens näst största luft- och 
rymdfartskoncern. Har en omfattande militär pro-
duktion av flygplan, helikoptrar och rymdbaserade 
system. Koncernen har ett lokalkontor i Stockholm.
kungsgatan 44

15 / syntell – Företag som säljer tekniska pro-
dukter och konsulttjänster främst till vapenföretag. 
BAE systems, EADS, Kockums och Diehl defence 
systems är några av kunderna.
väRtavägen 22

16 / teleanalys – Teknikföretag som utvecklar och 
producerar kommunikationsutrustning. Utrust-
ningen används av både svenska och finska marinen.
Banvaktsvägen 20, solna

17 / systecon – Företag som säljer konsultjänster 
och IT-produkter. Bland kunderna finns Försvars-
makten, amerikanska flygvapnet och Saab.
ReHnsgatan 20

18 / carmenta – Teknikföretag som gör kartsys-
tem för guidning av missiler och planering av mili-
tära aktioner.
kaRlavägen 108

 
19 / rote – Konsultföretag engagerat i försvarssektorn. 
linnégatan 89 e

20 / ifs – IT-företag som utvecklar affärssystem. 
Har USA:s armé och marin som kunder, samarbe-
tar även med Saab och Bae systems.
lindHagensgatan 116

21 / portendo – Företaget producerar en på mån-
ga sätt vettig sensor som kan känna av förekomsten 
av sprängmedel på långt avstånd. Anpassar tyvärr 
sensorn till BAE:s produkter. 
HangÖvägen 29

22 / mse Weibull – Teknikföretag som tillverkar 
en mängd olika simulatorer för krigsträning. Före-
taget har kontor i Stockholm.
HolländaRgatan 20

23 / ekelöW – Konsultföretag med fokus på IT- 
säkerhet. Såväl Försvarsmakten som vapenindus-
trin finns bland kunderna.
tegeluddsvägen 80

24 / cim-coach – Konsultföretag som främst ar-
betar inom vapenindustrin.
sandelsgatan 39

25 / micro systemation ab – Företag som 
utvecklar verktyg för att återskapa data från mobil-
telefoner. Amrikanska militären är en av kunderna.
HoRnsBRuksgatan 28 

26 / idG europe – Företag som tar fram och säl-
jer utrustning för satellitkommunikation och bär-
bar strömförsörjning. Produkterna används i en 
rad militära sammanhang så som på drönare och i 
truppkommunikation. Finns representerade också 
i Förenade Arabemiraten och Qatar.
agavägen 102

27 / habia cable – Företag specialiserat på att til-
lverka kablar för elöverföring och kommunikation. 
Kablarna används i slagskepp, pansarvagnar, strids-
flygplan och kärnkraftsdrivna u-båtar.
dalénum 113

28 / hiQ - it – Företag med BAE systems och Saab 
bland sina kunder. Företaget tillverkar simulatorer 
och har gjort utbildningen av 300 stridspiloter möjlig.
RegeRingsgatan 20

29/rud pedersen – Affärskonsultfirma som  
bland andra har Saab som kund. Här jobbar före 
detta försvarsministern Sten Tolgfors.             
HoRnsBRuksgatan 28 

stRax utanfÖR kaRtan :

aQeri – Teknikföretag med stryktåliga datorer och 
skärmar bland sina produkter. Datorerna används i 
militära fordon i luften, på land och till havs.
domnaRsvgatan 7

föring av vapenindustrins produkter.
ÖsteRmalmsgatan 87

3 / isp, Inspektionen för strategiska produkter 
– Det här är den statliga myndighet som ska se till 
att riktlinjerna för vapenexport följs. Där står bland 
annat att svenska vapen inte ska säljas till länder 
inblandade i väpnade konflikter. Riktlinjerna åsi-
dosätts systematiskt.
klaRaBeRgsviadukten 90

4 / ekn, Exportkreditnämnden – Myndigheten 
ger fattiga länder som egentligen inte har råd att 
lägga pengar på upprustning möjligheten att ändå 
köpa svenska vapen. Exportkrediterna garanterar 
vapenexportören sina pengar och staten en in-

komst i form av räntor och avgifter.
kungsgatan 36

5 / slottet – Kungaparet finns ofta på plats när 
stora vapenaffärer ska avslutas. Så har exempelvis 
varit fallet i Sydafrika, Thailand och Brasilien.
kungliga slottet


