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Kraftigt ökad vapenimport till Europa och ökad amerikansk 

dominans i globala vapenhandeln 

(Stockholm 13 mars 2023) De europeiska ländernas import av större vapen ökade med 
47 procent mellan 2013–17 och 2018–22, medan de internationella vapenöverföringarna 
på global nivå minskade med 5,1 procent. Vapenimporten minskade totalt med 40 
procent i Afrika, med 21 procent i Amerika, med 7,5 procent i Asien och Oceanien samt 
med 8,8 procent i Mellanöstern. Importen till Ostasien och enskilda länder i regioner 
med stora geopolitiska spänningar ökade emellertid kraftigt. Nya siffror på de globala 
vapenöverföringarna publicerade idag av Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI) visar att USA:s andel av världens vapenexport ökade från 
33 till 40 procent medan Rysslands andel minskade från 22 till 16 procent. Siffrorna finns 
tillgängliga på www.sipri.org. 

”Även om vapenöverföringarna i världen minskat totalt har de ökat kraftigt till Europa på grund av 
motsättningarna mellan Ryssland och de flesta andra europeiska länderna”, säger Pieter D. Wezeman, 
forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapenöverföringar. ”Som en följd av Rysslands invasion i 
Ukraina vill de europeiska länderna importera mer vapen i snabbare takt. Strategisk rivalitet fortsätter 
även på andra håll; ostasiatisk vapenimport har ökat och importen till Mellanöstern ligger kvar på en 
hög nivå”. 

Amerikansk och fransk vapenexport ökar när rysk export minskar 

Världens vapenexport har länge dominerats av USA och Ryssland, vilka varit de största och näst 
största vapenexportörerna under de senaste trettio åren. Gapet mellan de två har emellertid vidgats 
betydligt, medan det minskat mellan Ryssland och Frankrike, som tredje största exportör. Den 
amerikanska vapenexporten ökade med 14 procent mellan 2013–17 och 2018–22 och USA stod för 40 
procent av världens totala vapenexport under perioden 2018–22. Rysslands vapenexport minskade 
med 31 procent mellan 2013–17 och 2018–22 och andelen av den globala vapenexporten minskade från 
22 till 16 procent, medan Frankrikes andel ökade från 7,1 till 11 procent. 

Den ryska vapenexporten minskade till åtta av deras 10 största mottagare av vapen mellan 2013–17 och 
2018–22. Exporten till Indien, den största mottagaren av ryska vapen, minskade med 37 procent, 
medan exporten till de andra sju minskade i genomsnitt med 59 procent. Den ryska vapenexporten 
ökade emellertid med 39 procent till Kina och med 44 procent till Egypten och länderna blev 
Rysslands andra och tredje största mottagare. 

”Det är troligt att invasionen i Ukraina kommer att begränsa Rysslands vapenexport ytterligare. Det 
beror på att Ryssland prioriterar leveranser till de egna väpnade styrkorna och att efterfrågan från andra 
länder kommer vara fortsatt låg på grund av handelssanktionerna mot Ryssland och ett ökande tryck 
från USA och dess allierade att inte köpa ryska vapen”, säger Siemon T. Wezeman, forskare vid SIPRI:s 
forskningsprogram för vapenöverföringar. 

Frankrikes vapenexport ökade med 44 procent mellan 2013–17 och 2018–22. Det mesta av landets 
export gick till länder i Asien och Oceanien samt till Mellanöstern. Indien tog emot 30 procent av den 
franska vapenexporten under perioden 2018–22 och Frankrike ersatte USA som Indiens näst största 
leverantör efter Ryssland.  

”När den ryska vapenexporten minskar kan Frankrike ta en större andel av den globala 
vapenmarknaden, vilket visar sig i Indien till exempel ”, säger Pieter D. Wezeman, forskare vid SIPRI:s 
forskningsprogram för vapenöverföringar. ”Det är troligt att det fortsätter eftersom Frankrike vid 
utgången av 2022 hade många fler utestående vapenbeställningar än Ryssland”.  

http://www.sipri.org/
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Ukraina blir världens tredje största vapenimportör under 2022 

Fr.o.m. 1991 till slutet av 2021 importerade Ukraina få större vapen. Som ett resultat av militärt stöd 
från USA och många europeiska länder efter den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022, blev 
Ukraina den tredje största importören av större vapen under 2022 (efter Qatar och Indien), och den 
14:e största 2018–22. Ukraina stod för 2 procent av världens vapenimport under femårsperioden.  

”På grund av oro för att leveranser av stridsflygplan och långdistansrobotar skulle kunna eskalera kriget 
i Ukraina ytterligare, avslog Natoländerna Ukrainas begäran om dessa vapen under 2022. Samtidigt 
levererades sådana vapen till andra konfliktförande länder, särskilt i Mellanöstern och Sydasien”, säger 
Pieter D. Wezeman, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapenöverföringar. 

Asien och Oceanien fortfarande den region som importerar flest vapen 

Asien och Oceanien var mottagare av 41 procent av överföringarna av större vapen under perioden 
2018–22, en något mindre andel än under 2013–17. Trots den totala nedgången av överföringar till 
regionen noterades markanta ökningar för några länder och kraftiga minskningar för andra. Sex länder 
i regionen tillhörde de 10 största importörerna i världen under perioden 2018–22: Indien, Australien, 
Kina, Sydkorea, Pakistan och Japan.  

Ostasiatiska länders vapenimport ökade med 21 procent mellan 2013–17 och 2018–22. Kinas 
vapenimport ökade med 4,1 procent, där det mesta kom från Ryssland. De största ökningarna i Ostasien 
noterades emellertid hos USA:s allierade Sydkorea med 61 procent och Japan med 171 procent. 
Australien, den största vapenimportören i Oceanien, ökade sin import med 23 procent. 

”Den växande bilden av Kina och Nordkorea som ett hot har drivit på efterfrågan på vapenimport i 
Japan, Sydkorea och Australien, särskilt av långdistansvapen”, säger Siemon T. Wezeman, forskare vid 
SIPRI:s forskningsprogram för vapenöverföringar. ”Den huvudsakliga leverantören för alla tre är USA”. 

Indien är fortsatt världens största importör av vapen, men importen minskade med 11 procent mellan 
2013–17 och 2018–22. Nedgången är kopplad till en komplicerad upphandlingsprocess, en strävan att 
diversifiera vapenleverantörerna och försök att ersätta import med inhemska konstruktioner. 
Pakistan, världens åttonde största importör, ökade sin vapenimport med 14 procent med Kina som 
huvudsaklig leverantör. 

Mellanöstern tar emot tekniskt avancerade amerikanska och europeiska vapen 

Tre av de 10 största vapenimportörerna under 2018–22 återfinns i Mellanöstern: Saudiarabien, Qatar 
och Egypten. Saudiarabien var världens näst största importör av vapen under perioden 2018–22 och 
mottagare av 9,6 procent av all vapenimport. Qatars vapenimport ökade med 311 procent mellan 
2013–17 och 2018–22, vilket gjorde landet till världens tredje största importör 2018–22.  

Den avgjort största delen av vapenimporten till Mellanöstern kom från USA med 54 procent, följt av 
Frankrike med 12 procent, Ryssland med 8,6 procent och Italien med 8,4 procent. Importen bestod av 
mer än 260 avancerade stridsflygplan, 516 nya stridsvagnar och 13 fregatter. Bara de arabiska länder i 
Gulfregionen har gjort beställningar på ytterligare mer än 180 stridsflygplan. Iran, som praktiskt taget 
inte erhöll några större vapen under perioden 2018–22, har beställt 24 stridsflygplan från Ryssland. 
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Övrig utveckling 

• Vapenimporten till Sydostasien minskade med 42 procent mellan 2013–17 och 2018–22. 
Minskningen berodde till viss del på att länderna fortfarande införlivar utrustning levererad 
före 2018. Filippinerna gick emot trenden med en ökad vapenimport på 64 procent. 

• Europeiska Natoländer ökade sin vapenimport med 65 procent som ett led i uppbyggnaden 
av sina vapenförråd som svar på det upplevda ökade hotet från Ryssland. 

• Den amerikanska vapenexporten till Turkiet minskade drastiskt mellan 2013–17 och 2018–
22 på grund av bilaterala spänningar. Turkiet föll från att vara sjunde till 27:e största mottagare 
av amerikanska vapen. 

• Vapenimporten till länder i Afrika söder om Sahara minskade med 23 procent, där Angola, 
Nigeria och Mali var största mottagare. Ryssland övertog Kinas plats som största 
vapenleverantör till regionen. 

• Tre länder i Amerika ökade sin vapenimport väsentligt: USA med 31 procent, Brasilien med 
48 procent och Chile med 56 procent. 

• Bland de sju största vapenexportörerna efter USA, Ryssland och Frankrike minskade exporten 
i fem länder (Kina –23 procent, Tyskland –35 procent, Storbritannien –35 procent, 
Spanien –4,4 procent och Israel –15 procent), medan två länder noterade stora ökningar av 
exporten: Italien med 45 procent och Sydkorea med 74 procent. 

För redaktionen 

SIPRI:s Arms Transfers Database är den enda offentliga resurs som innehåller information, som ofta 
är uppskattningar, om alla internationella vapenöverföringar av större konventionella vapen (vilket 
inkluderar vapenförsäljning, vapen givna som en del av militärt stöd och licenstillverkning) till länder, 
internationella organisationer och väpnade icke-statliga aktörer sedan 1950. Databasen finns tillgänglig 
på SIPRI:s hemsida. 

SIPRI:s data speglar volymen, inte det finansiella värdet av affärerna. Eftersom volymen av 
vapenleveranserna kan fluktuera kraftigt från ett år till ett annat, presenterar SIPRI sina data i 
femårsperioder för att ge ett mer stabilt mått på trender i den internationella vapenhandeln. 

Detta är den andra av tre förhandslanseringar av data från 2023 års SIPRI Yearbook som kommer att 
publiceras i sin helhet senare under året. I den tredje datalanseringen presenteras omfattande 
information över de globala, regionala och nationella trenderna för världens militärutgifter.  

 
 

För information eller 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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