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 VÄRLDENS VAPENINDUSTRI:  
TOP 100-LISTAN DOMINERAS AV AMERIKANSKA 
FÖRETAG; ANDRA PLATSEN ÖVERTAS AV RYSK 

VAPENINDUSTRI 

Världens största vapenproducerande företags försäljning av vapen och militära 
tjänster (SIPRI Top 100), uppgick 2017 till totalt 398,2 miljarder dollar enligt nya 
siffror publicerade av Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
idag.   

Den totala summan av Top 100-listans försäljning för 2017 är 2,5 procent högre än 2016. Det 
är en ökning med 44 procent sedan 2002, första året med tillgängliga och jämförbara data 
(siffrorna inkluderar inte Kina). Det är tredje året i rad med en ökning av Top 100 företagens 
vapenförsäljning. 

Amerikanska företag ökar sin andel av den totala vapenförsäljningen  

Med 42 företag baserade i USA på listan fortsatte den amerikanska dominansen på Top 100 
under 2017. Sammanräknat ökade de amerikanska företagens försäljning 2017 med 2,0 
procent, till 226,6 miljarder dollar. Det utgjorde 57 procent av Top 100-listans totala 
vapenförsäljning. Fem amerikanska företag fanns bland de tio främsta på listan. 
“Försvarsdepartementets ständiga efterfrågan på vapen gynnar de amerikanska företagen”, 
säger Aude Fleurant, chef för SIPRI:s forskningsprogram för vapen och militära utgifter.  
Lockheed Martin var under 2017 fortsatt världens största vapenproducent, med en 
försäljning på 44,9 miljarder dollar. “Gapet mellan Lockheed Martin och Boeing, världens 
två största vapenproducenter, ökade från 11 miljarder dollar 2016 till 18 miljarder dollar 
2017”, säger Fleurant. 

Ryssland blir den näst största vapenproducenten på Top 100-listan 

Ryska företags sammanlagda vapenhandel utgjorde 9,5 procent av den totala försäljningen 
på Top 100-listan. Det gjorde Ryssland till den näst största vapenproducenten under 2017. 
Storbritannien som haft denna position sedan 2002 petades därmed ner från andra platsen. 
Vapenhandeln för de 10 ryska företag som återfinns på Top 100-listan ökade 2017 
sammantaget med 8,5 procent till 37,7 miljarder dollar. “De ryska företagen har ökat sin 
vapenhandel väsentligt sedan 2011”, säger Siemon Wezeman, forskare vid SIPRI:s 
forskningsprogram för vapen och militära utgifter. “Detta ligger i linje med Rysslands ökade 
vapeninköp för att modernisera sina väpnade styrkor”. 
Under 2017 återfanns ett ryskt företag bland de 10 främsta på Top 100-listan för första 
gången sedan SIPRI började publicera sin årliga lista. “Almaz-Antey, som redan tidigare var 
Rysslands största vapenproducerande företag, ökade sin vapenförsäljning med 17 procent 
2017, till 8,6 miljarder dollar”, säger Alexandra Kuimova, forskningsassistent vid SIPRI:s 
forskningsprogram för vapen och militära utgifter. 
Tillsammans med Almaz-Antey ökade tre andra ryska företag sin vapenförsäljning med mer 
än 15 procent: United Engine Corporation (25 procent), High Precision Systems (22 procent) 
and Tactical Missiles Corporation (19 procent). 
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Storbritannien är fortsatt den största vapenproducenten i Västeuropa 

Den sammanlagda vapenförsäljningen för de 24 västeuropeiska företagen på Top 100-listan 
ökade 2017 med 3,8 procent, till 94,9 miljarder dollar, vilket utgjorde 23,8 procent av Top 
100-listans totala försäljning. Storbritannien var 2017 fortsatt regionens största 
vapenproducent med en vapenförsäljning på 35,7 miljarder dollar och sju företag på Top 100-
listan. “Den sammanlagda vapenförsäljningen för brittiska företag var 2,3 procent högre än 
under 2016”, ‘säger Fleurant. “Detta berodde till stor del på den ökade försäljningen för BAE 
Systems, Rolls-Royce och GKN”. 
BAE Systems som rankas nummer fyra på Top 100-listan är Storbritanniens största 
vapenproducent. Dess vapenförsäljning ökade 2017 med 3,3 procent, till 22,9 miljarder 
dollar. 

Övrig utveckling 

• Turkiska företags vapenförsäljning ökade med 24 procent under 2017. “Den 
markanta ökningen speglar Turkiets ambitioner att utveckla sin vapenindustri för att 
kunna möta den ökade efterfrågan på vapen och för att bli mindre beroende av 
utländska leverantörer”, säger Pieter Wezeman, forskare vid SIPRI:s 
forskningsprogram för vapen och militära utgifter. 

• Den sammantagna försäljningen för Top 100-listans fyra indiska företag uppgick 
2017 totalt till 7,5 miljarder dollar. Det utgjorde 1,9 procent av den totala 
vapenförsäljningen för Top 100 företagen. 

• Försäljningen för de 15 främsta tillverkningsföretagen på Fortune Global 500 
uppgick 2017 till 2311 miljarder dollar. Det är nästan 10 gånger så mycket som den 
totala vapenförsäljningen 2017 för de 15 största vapenproducenterna (231,6 
miljarder dollar), och nästan sex gånger större än den sammanlagda 
vapenförsäljningen för Top 100-listans företag (398,2 miljarder dollar). 
 

SIPRI:s databas över vapenindustrin 
SIPRI:s databas över vapenindustrin startades 1989. Då undantogs data för företag från Östeuropa, 
inklusive Sovjetunionen. Nuvarande version innehåller data från och med 2002 och omfattar även data 
från företag i Ryssland. Kinesiska företag inkluderas inte i databasen eftersom det inte finns tillförlitliga 
data för att göra rimliga och konsekventa beräkningar av vapenhandel från 2002 och framåt. 

Vapenförsäljning definieras av SIPRI som försäljning av militärt materiel och tjänster till militära 
kunder och inkluderar både försäljning för inhemsk upphandling och för export. Förändringar är 
beräknade i fasta priser och jämförelse mellan länder görs endast för samma företag under olika år.  
 
SIPRI Arms Industry Database, med mer detaljerade data för åren mellan 2002-2017 återfinns på 
SIPRI:s hemsida. 
 
Detta är den första av tre förhandslanseringar av data hämtade från 2019 års SIPRI Yearbook.  Under 
det första halvåret 2019 kommer statistik över internationell vapenhandel för 2018 att 
presenteras, med detaljer om försäljningar, överföringar och gåvor av större konventionella 
vapensystem och senare presenteras även data över de globala, regionala och nationella trenderna 
för världens militärutgifter under 2018. Alla data kommer att ingå i den större publikationen, 
SIPRI Yearbook 2019, som kommer att publiceras senare under året. 

För ytterligare information and intervjubokningar kontakta  
Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133) eller  

Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47). 
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STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE 
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett oberoende 
forskningsinstitut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt 
nedrustning och rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller fakta, analyser och rekommendationer, baserade på 
öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten. 

www.sipri.org 


