
 
 
 
 
 

 

Svenska Freds guide till FDS Nordic 
 

27-29 november pågår mässan FDS Nordic på Stockholmsmässan i Älvsjö. FDS Nordic är 
Sveriges första försvars- och säkerhetsmässa men målet är att evenemanget ska bli 
återkommande. Svenska Freds fanns på plats när mässan öppnade. Ser du också igenom 
vapenindustrins polerade yta? Vill du ha verkligheten bakom vapenföretagens affärer, bortom 
mässmontrarna och godisskålarna? Här är Svenska Freds guide till FDS Nordic. Skriv ut och ta 
med! Vi föreslår att du tittar närmare på tre av de deltagande företagen. Följ den guidade turen 
markerad på mässkartan här ovan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Saab 

 

Låt dig inte luras av Saabs relativt enkla monter. Saab AB som helhet är Sveriges ojämförligt 
största producent och exportör av krigsmateriel och står ensam för nära 60 procent av den 
svenska krigsmaterielexporten. Saab består av en rad dotterbolag, bland dem Saab Bofors 
Dynamics, Saab Aerosystems och Electronic Defence Systems.   
 
År 2000 delades vapenföretaget Bofors upp i två delar, varav en gick ihop med Saab: Saab Bofors 
Dynamics. Den andra blev BAE Systems Bofors efter att ha köpts av det brittiska vapenföretaget 
BAE. De två företagen delar fortfarande fabrik i Bofors men är konkurrenter. Erik Jonsson, 
sektionschef på BAE Systems Bofors säger så här om konkurrensförhållandet i boken En 
hjälpande hand: ”Vi säljer till Indien och de till Pakistan. Lite skämtsamt kan man säga att vi är i 
krig med varandra.”  
 
2010 avslöjade Wikileaks hur svensk krigsmateriel för miljardbelopp använts av amerikanska 
styrkor i Irak.1 Det rör sig om allt ifrån kikarsikten, pansarskott, bandvagnar, ammunition, 
kamouflagesystem, granatgevär, radarsystem, med mera. Sverige fortsatte att exportera, trots att 
statsminister Göran Persson offentligt kallade invasionen för ett folkrättsvidrigt krig. Bland 
storsäljarna finns Saab Bofors Dynamics pansarskott AT4 och granatgeväret Carl Gustaf.  
 
AT4 är ett pansarvärnsvapen som används mot bepansrade fordon men också mot byggnader, 
vanliga fordon och människor. USA, Storbritannien och Frankrike är några av de länder som 
använder vapnen. USA har använt vapnen i bland annat invasionen av Panama, under Gulfkriget 
och i Irak i Operation Iraqi Freedom och Operation Enduring Freedom.  
 
Carl Gustaf är troligtvis det mest spridda vapnet av de svensktillverkade lätta vapnen, sedan 1963 
har det sålts till över 40 länder. Carl Gustaf har använts i en mängd krig, förutom i Afghanistan och 
Irak också i Burma, Kambodja, Sri Lanka, Vietnam och Kashmir. Till Carl Gustav hör en så kallad 
flechetteammunition. Avfyrar man den skjuts 1100 stålpilar ut med mycket hög hastighet mot det 
man har framför sig. Amerikanska soldater i Afghanistan har i tidningen Fokus beskrivit 
ammunitionen som en ”köttkvarn”2. I Saab Bofors Dynamics reklammaterial står att den är utmärkt 
för ”mjuka mål i urban miljö”. 
                                                 
1
 Svenska Freds varnade tidigt för de negativa effekterna av fortsatt svensk vapenexport till USA vid en invasion av 

Irak: DN 20030313:  http://www.svenskafreds.se/svenska-freds-om-usa-lindhs-linje-s-tter-stopp-f-r-vapenexport 
2
 Svenska vapen är deras vardag, Fokus 20091029: http://www.fokus.se/2009/10/svenska-vapen-ar-deras-vardag/ 



 
Saab Aerosystems tillverkar avancerad militär flygteknik och stridsflygplan, bl.a. Jas Gripen som 
idag används av det svenska, tjeckiska, ungerska, sydafrikanska och thailändska flygvapnet. Jas 
marknadsförs aktivt runt hela världen med stor hjälp av svenska politiker, i bl.a. Indonesien, 
Kroatien, Malaysia, Brasilien och Schweiz. De politiska påtryckningarna var också stora när den 
nya demokratin Sydafrika 1999 köpte Jas för 60 till 100 miljarder kronor. Det skulle ha räckt till 
behandling och medicinering till landets alla fem miljoner hivsmittade under två års tid.3  
 
Flera av Saabs Gripenaffärer misstänks och utreds för mutor.  
 
Saabs vapensystem bidrar till att stötta diktaturer och kränka mänskliga rättigheter i bland annat 
Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Bahrein. När Saab deltar i mässor utomlands brukar 
montrarna inte vara lika avskalade som under FDS Nordic. Här är två bilder från Saabs monter 
under den indiska vapenmässan DefExpo i Delhi 2010. 
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 Diakonia, www.diakonia.se 



2. Kriss 

 

Under 1990-talet har spridningen av lätta vapen, det vill säga handburna vapen, uppmärksammats 
av allt fler. Det uppskattas att det finns omkring 875 miljoner lätta vapen i världen och att omkring 
33 miljoner nya kulor/granater produceras varje dag. Kofi Annan har kallat dessa vapen för ”vår 
tids massförstörelsevapen”.  
 
Ett företag som specialiserat sig på denna typ av vapen är Kriss, en del av företaget 
Transformational Defense Industries, Inc. (TDI), en amerikanskägd del av schweiziska Gamma 
Industries. Kriss gör främst maskingevär, både för den militära och civila marknaden. Trots det 
stora hot som spridningen av lätta vapen innebär skriver företaget så här på sin hemsida om sitt 
uppdrag: ”Mission: To bring systems and technologies to the market that help make our world a 
safer place.”4  
 
Den nyaste varianten av maskingevär som Kriss marknadsför heter Super V och är gjord efter 
Kalashnikoven och menad för närstrid. Den beskrivs som ”a real show stopper, in every sense of 
the word” och som ”human-stopping”.5 Super V har testats och använts av det kontroversiella 
privata säkerhetsföretaget Blackwater.6 

 

Kriss lägger mycket energi på att marknadsföra Super V genom produktplacering i stora 

aktionfilmer som Total Recall, The Avengers, Safe och Resident Evil: Retribution.7 Vapnet har 

också produktplacerats i olika populära dataspel, bland andra Crossfire där man kan köpa 

halloweenmönster och julmönster till sitt vapen. 8 

 

                                                 
4
 Kriss hemsida, hämtat 20121126: http://www.kriss-arms.com/ 

5
 Kriss Super V wins best close quater combat weapon, hämtat 20121126: 

http://www.youtube.com/watch?v=pnKd6iXHTQg  
6
 Top ten future weapons, hämtat 20121126 

http://uk.askmen.com/top_10/entertainment_200/248_top_10_list.html#ixzz2D3OyKf2H 
7
 IMFBD, International Movie Firearm Database, hämtat 20121126: http://www.imfdb.org/wiki/TDI_Vector, 

Brandcameo Kriss Vector, hätat 20121126: http://www.brandchannel.com/home/post/2012/09/21/Brandcameo-Kriss-

Vector-092112.aspx 
8
 Crossfire Wiki, hämtat 20121127: http://crossfire.wikin.com/wiki/Sub_Machine_Guns 



3. Trijicon 

 

 
Trijicon är ett amerikanskt företag från Michigan som tillverkar kikarsikten med ljusfunktion, t.ex. till 
pistoler och gevär. Företaget bygger på en biblisk värdegrund. På företagets hemsida kan man 
läsa: ”We believe that America is great when it's people are good. This goodness has been based 
on biblical standards throughout our history, and we will strive to follow those morals”.9 Fram till 
2010 fanns bibelreferenser ingjutna på företagets kikarsikten, tex: JN 8:12 ”I am the light of the 
world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life”.10 
 

http://abcnews.go.com/Blotter/us-military-weapons-inscribed-secret-jesus-bible-codes/story?id=9575794 

 
”As part of our faith and our belief in service to our country, Trijicon has put scripture references on 
our products for more than two decades”, förklarade en talesperson för Trijicon då till BBC.  
                                                 
9
Trijicons hemsida, hämtat 20121126:  http://www.trijicon.com/na_en/index.php 

10
 US Arms weapons inscribed with secret Jesus bible codes, ABC 20100118: http://abcnews.go.com/Blotter/us-

military-weapons-inscribed-secret-jesus-bible-codes/story?id=9575794 



Efter klagomål från soldater togs referenserna bort och ett kit togs fram för att man själv skulle 
kunna slipa bort referenserna.  
 

Trijicons kikarsikten har levererats till amerikanska och brittiska armén och används även av 

Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Colombia, Israel och Tunisien. Även svenska Saab Bofors 

Dynamics beställde 2003, innan bibelcitaten togs bort, kikarsikten från Trijicon till sin antitankmissil 

NLAW.11  

 

 

 

Utmaning! 

Ta kontakt med andra besökare på mässan, få brukar vilja berätta var de kommer ifrån.  

 

Gör FDS Nordic dig arg, irriterad, fundersam eller liknande? Eftersom Stockholmsmässan ägs till 

hälften av Stockholms stad finns alla möjligheter att påverka mässans etiska riktlinjer för t.ex. 

samarbete med vapenindustrin. FDS Nordic planeras också bli ett återkommande och växande 

event. Skriv och fråga Sten Nordin, styrelseordförande för Stockholmsmässan, om hur det rimmar 

med Stockholms stads etiska profil att stödja ökad vapenhandel. Du når honom på 

sten.nordin@stockholm.se. 

 

Sverige är världens största vapenexportör räknat per capita. Läs mer om hur, varför och vad du 

kan göra för att förändra det på Svenska Freds hemsida: www.svenskafreds.se/vapenexport.  

 

Bli medlem och stöd arbetet mot vapenhandeln! http://www.svenskafreds.se/engagera-dig 
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 Trijicons hemsida, hämtat 20121127: https://www.trijicon.com/na_en/company/history.php 


