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Försvaret och det kalla kriget, FoKK, är ett fristående forskningsprojekt som 
har verkat sedan 2003. Syftet är att göra en samlad kunskapsinventering 
och forskningsinsats rörande det svenska försvarets utveckling under 
det kalla kriget. Det bygger på ett samarbete mellan akademiker och den 
militära professionen men även med andra experter och kännare av området. 
Samverkan mellan Försvarshögskolan, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 
KKrVA, och Kungl. Örlogsmannasällskapet, KÖMS, är viktig för projektet, 
även om administrationen av projektet sedan en tid har övertagits av 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Sedan 2006 har vi haft ett generöst stöd från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. Vi uttalar ett stort tack för detta stöd, som har gjort det möjligt 
att höja ambitionsnivån i projektet. Projektets tack går också till Kungl. 
Patriotiska Sällskapet, Delegationen för militärhistorisk forskning 
och Svensk Flyghistorisk Förening för tryckningsbidrag. En syntesfas 
genomförs nu under de avslutande åren. Frågor kring försvarets roll i 
säkerhetspolitiken, utformningen av svensk strategi, operativa principer och 
försvarsdoktrin, utvecklingen inom försvarsgrenarna, försvarsindustrin och 
totalförsvarsmodellen, står i fokus för forskningen. Projektet beräknas bli 
avslutat under år 2016.

'HQ�VYHQVND�SUR¿OHQ�YDG�GHW�JlOOHU�I|UVYDUVPDWHULHOHQ�RFK�I|UVYDUVLQGXVWULQ�
var viktig under det kalla kriget. Det var ett resultat av erfarenheterna från 
det andra världskriget då Sverige måste upprusta sitt försvar på ogynnsamma 
villkor och stora satsningar gjordes på den egna försvarsindustrin. En svensk 
À\JLQGXVWUL�E\JJGHV�XSS�L�VDPYHUNDQ�PHOODQ�VWDWHQ�RFK�6DDE��8QGHU�GHW�NDOOD�
NULJHW�QnGGH�GHW�VYHQVND�À\JYDSQHW� LQWHUQDWLRQHOO�NODVV�RFK�EOHY�HQ�YLNWLJ�
del av det svenska invasionsförsvaret. Flygplanssystemen 29 (Tunnan), 32 
(Lansen), 35 (Draken) och 37 (Viggen) avlöste varandra från 1950-talet och 
framåt. 

FörordFörord
Försvaret och det kalla kriget, FoKK, är ett fristående forskningsprojekt somhar verkat sedan 2003. Syftet är att göra en samlad kunskapsinventeringoch forskningsinsats rörande det svenska försvarets utveckling underdet kalla kriget. Det bygger på ett samarbete mellan akademiker och denmilitära professionen men även med andra experter och kännare av området.Samverkan mellan Försvarshögskolan, Kungl. Krigsvetenskapsakademien,KKrVA, och Kungl. Örlogsmannasällskapet, KÖMS, är viktig för projektet,även om administrationen av projektet sedan en tid har övertagits avHistoriska institutionen vid Stockholms universitet.Sedan 2006 har vi haft ett generöst stöd från Knut och Alice Wallenbergsstiftelse. Vi uttalar ett stort tack för detta stöd, som har gjort det möjligtatt höja ambitionsnivån i projektet. Projektets tack går också till Kungl.Patriotiska Sällskapet, Delegationen för militärhistorisk forskningoch Svensk Flyghistorisk Förening för tryckningsbidrag. En syntesfasgenomförs nu under de avslutande åren. Frågor kring försvarets roll isäkerhetspolitiken, utformningen av svensk strategi, operativa principer ochförsvarsdoktrin, utvecklingen inom försvarsgrenarna, försvarsindustrin ochtotalförsvarsmodellen, står i fokus för forskningen. Projektet beräknas bliavslutat under år 2016.Den svenskaprofilenvad det gäller försvarsmaterielen och försvarsindustrinvar viktig under det kalla kriget. Det var ett resultat av erfarenheterna fråndet andra världskriget då Sverige måste upprusta sitt försvar på ogynnsammavillkor och stora satsningar gjordes på den egna försvarsindustrin. En svenskflygindustri byggdes upp i samverkan mellan staten och Saab. Under det kallakriget nådde det svenska flygvapnet internationell klass och blev en viktigdel av det svenska invasionsförsvaret. Flygplanssystemen 29 (Tunnan), 32(Lansen), 35 (Draken) och 37 (Viggen) avlöste varandra från 1950-talet ochframåt.
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I slutet av 1970-talet var det dags att planera för den långsiktiga ersättningen av 
9LJJHQ�V\VWHPHW��)UnJDQ�YDU�RP�GHW�Sn�Q\WW�VNXOOH�EOL�HWW�VYHQVNW�VWULGVÀ\JSODQ�
HOOHU� RP� PDQ� GHQQD� JnQJ� VNXOOH� N|SD� HWW� XWOlQGVNW� VWULGVÀ\JSODQ�� 8QGHU�
åren 1979 – 1983 skedde beslutsprocessen som resulterade i satsningen på 
Saab och det svenska JAS-systemet. I detta vittnesseminarium, som hölls 
i Sverigesalen på Försvarshögskolan den 11 november 2013, framträdde 
ledande personer från denna beslutsprocess. De representerade den politiska 
beslutsnivån, myndigheterna och industrin. Sammantaget ger den nu 
föreliggande skriften, enligt min mening, en både bred och fördjupad bild av 
skeendet. Att vi samtidigt får olika tolkningar och meningar om tillkomsten 
av JAS-projektet är just vad den framtida forskningen behöver. JAS-projektet 
har varit omdiskuterat från dess begynnelse och vittnesseminariet belyser 
detta på många sätt; här läggs grunden för framtida forskning.

Kent Zetterberg
Professor em, ledare för Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget, 
FoKK

Inledning

1 Vänligen förmedlat av min kollega i FoKK:s redaktionsgrupp, överste  
Bo Hugemark.

FoKK-projektet genomförde den 11 november 2013 ett vittnesseminarium 
kring JAS-projektets tillkomst i Sverigesalen på FHS. 

Seminariet hade fokus på perioden 1979 – 1983. Syftet med 
vittnesseminarier är att en panel av deltagare, ”vittnen”, från den tiden det 
begav sig ska få möjlighet att redovisa sin syn på hur det hela med deras 
perspektiv gick till. Vittnesseminarier har en forskningsförberedande 
NDUDNWlU�PHG�KXYXGV\IWHW�DWW�JH�XSSVODJVlQGDU��GH¿QLHUD�SUREOHP��ORNDOLVHUD�
VDPPDQKDQJ�RFK�LGHQWL¿HUD�NXQVNDSVNlOORU��'H�VND�ELGUD�GHOV�PHG�WLSV�RP�
YDU�QlUPDUH�LQIRUPDWLRQ�¿QQV�DWW�V|ND�L�IRUP�DY�UDSSRUWHU�RFK�DQQDW�VNULIWOLJW�
källmaterial, dels och framförallt med sådant som medvetet eller omedvetet 
inte dokumenterades.

,�VWUlYDQ�DWW�JH�HQ�Vn�DOOVLGLJ�ELOG�VRP�P|MOLJW�KDGH�I|U�VHPLQDULHW�ÀHUD�
teman valts, med variation av deltagarna i de olika temana. Urvalet av 
paneldeltagare kan alltid diskuteras, men strävan var att ge panelerna en 
så allsidig sammansättning som möjligt, från den politiska ledningen, från 
myndighetssidan och från industrin. Av praktiska skäl måste panelernas 
numerär begränsas till omkring sex personer. Beredvilligheten att ställa upp 
har varierat. Den får betecknas som god när det gäller representationen från 
regeringsnivån och regeringskansliet under den borgerliga regeringsperioden 
fram till hösten 1982 samt från myndighetssidan: staberna och materielverket. 
Däremot var det svårt att få representanter från det socialdemokratiska 
partiet (Ulf Larsson lämnade återbud av hälsoskäl, tillfrågade i övrigt var 
Ingvar Carlsson, Per Borg, Jan Nygren och Nils Gunnar Billinger) och 
ledande representanter från berörda industrier att ställa upp (Sten Gustafsson 

At night, when the great men have gone to the dinner,
the secretary stays, growing thinner and thinner,
struggling to record as he nibbles dry bread,
what he thinks, they’ll think, they ought to have said.

The Economist1

I slutet av 1970-talet var det dags att planera för den långsiktiga ersättningen avViggen-systemet. Frågan var om det på nytt skulle bli ett svenskt stridsflygplaneller om man denna gång skulle köpa ett utländskt stridsflygplan. Underåren 1979 — 1983 skedde beslutsprocessen som resulterade i satsningen påSaab och det svenska JAS-systemet. I detta vittnesseminarium, som höllsi Sverigesalen på Försvarshögskolan den 11 november 2013, framträddeledande personer från denna beslutsprocess. De representerade den politiskabeslutsnivån, myndigheterna och industrin. Sammantaget ger den nuföreliggande skriften, enligt min mening, en både bred och fördjupad bild avskeendet. Att vi samtidigt får olika tolkningar och meningar om tillkomstenav JAS-projektet är just vad den framtida forskningen behöver. JAS-projektethar varit omdiskuterat från dess begynnelse och vittnesseminariet belyserdetta på många sätt; här läggs grunden för framtida forskning.
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lämnade återbud, tillfrågade i övrigt var Gunnar L. Johansson, Bengt 
Eriksson och Björn Svedberg). Medverkan från dåvarande vice ordföranden 
i försvarsutskottet Olle Göransson (s) och projektledaren Tommy Ivarsson, 
först Saab och sedan IG JAS, var desto mera värdefulla. Det förelåg också ett 
bortfall på grund av utlandsvistelser, sjukdom och andra skäl.

En PM med förutsättningar för seminariet översändes till deltagarna 
under planeringsskedet med det primära syftet att ge inriktningen av de fyra 
temana och rekapitulera tidsförhållandena under de aktuella åren. PM hade 
en del brister, då det bland annat inte varit helt lätt att med hjälp av rullor 
och matriklar att fastställa alla enskilda personers roller vid olika tidpunkter. 
Korrektioner och synpunkter har lämnats på den ursprungliga PM och den 
bifogas här i överarbetad form som bilaga 1. Av dess bilaga, här återgiven 
som bilaga 2, framgår uppgifter om vilka personer som var engagerade i olika 
roller under perioden. Dessa uppgifter är dock tyvärr inte helt kompletta, då 
det varit svårt att så här långt efteråt få en fullständig överblick. 

%HWHFNQLQJHQ� ´-$6´� I|U� HWW� À\JSODQ� PHG� XSSJLIWHU� L� GH� WUH� UROOHUQD�
jakt, attack och spaning var före JAS-beslutet sommaren 1982 i princip 
gemensamt för samtliga utvärderade alternativ men ses i dag som mer eller 
PLQGUH�V\QRQ\PW�PHG�À\JSODQVV\VWHPHW�-$6����*ULSHQ��6RP�IUDPJnU�DY�
yttrandena under seminariet skedde redan under utvärderingen en glidning 
mot att”JAS”avsåg det svenskutvecklade JAS-alternativet. Läsaren bör ha 
detta i bakhuvudet vid läsningen av seminariedokumentationen.

,QRP�YDUMH�WHPD�¿FN�SDQHOGHOWDJDUQD�XQGHU�RPNULQJ�IHP�PLQXWHU�YDUGHUD�
göra en inledning för att lyfta fram några huvudpunkter som de såg som 
viktiga. Dessa diskuterades under den paneldebatt som var huvudsyftet med 
respektive tema. Vittnesseminariet var öppet och auditoriet hade möjlighet 
att bidra till diskussionerna inom våra olika teman.

6nVRP� PnQJD� DY� GHOWDJDUQD� SnWDODGH� KDU� OnQJ� WLG� I|UÀXWLW� VHGDQ� GH�
aktuella åren och minnesbilderna är mer eller mindre tydliga. Gunnar 
Petri överlämnade en PM inför regeringens beslut att avsluta fortsatt 
verksamhet avseende B3LA och A20. Sven Hirdman överlämnade 
försvarsdepartementets slutsatser enligt hans föredragnings-PM i regeringen 
�����������RP�À\JSODQVIUnJDQ��VLQ�30������������RP�LQIRUPDWLRQHQ�WLOO�
socialdemokraterna och sin PM 1982-05-12 varför ett JAS-beslut måste tas 

då, bilagorna 3 – 6. Gunnar Lindqvist och Tommy Ivarsson gjorde egna PM 
inför deltagandet i seminariet, bilaga 7 och 8. Gunnar Ståhl har överlämnat 
underlag i form av overhead-bilder från redovisningar från tiden, framtagna 
som ett led i utvärderingsarbetet. 

Begynnelsebokstäverna i de politiska partiernas namn och deras 
förkortade beteckningar skrivs i dag med versal liksom motsvarande 
beteckningar för myndigheter med mera. Då det synts anakronistiskt att 
införa detta bruk i beskrivningen av händelser kring 1980 har det dåtida 
mer restriktiva bruket av versaler tillämpats här. En hel del förkortningar 
förekommer och många referenser görs till olika myndigheter inom och utom 
ODQGHW�� WLOO� NRQNXUUHUDQGH� HOOHU� VDPWLGLJW� SnJnHQGH� À\JSODQVSURMHNW�� GHUDV�
tillverkare och aktuella motorer – motorvalet kom att i hög grad aktualiseras 
under seminariet – har bilaga 9 upprättats för att underlätta för läsaren att 
orientera sig i denna djungel av benämningar. 

Seminariet spelades in och inspelningen har skrivits ut av Prime Service 
AB. Utskriften har sedan setts över och frekventa talspråkliga uttryck såsom 
´MX´��́ Gn´��́ MDKD´��́ RNH\´��́ DOOWVn´��́ Vn�DWW�VlJD´�PHG�ÀHUD�KDU�L�VWRU�RPIDWWQLQJ�
rensats ut. De mindre ofta förekommande kraftuttrycken har däremot lämnats 
kvar, då de ger must åt framställningen. Moderatorns överlämnande av ordet 
till ny talare har i allmänhet ersatts med endast den nye talarens namn. Var 
och en har sedan fått tillfälle att läsa utskriften och föreslå förtydliganden, 
PHQ�LQWH�lQGULQJDU�L�VDNIUDPVWlOOQLQJHQ��'H�DOOUD�ÀHVWD�KDU�RFNVn�XWQ\WWMDW�
den möjligheten. Dokumentationen publiceras nu i FoKK:s skriftserie med 
föreliggande verk.

Den allmänna politiska utvecklingen inom försvarsområdet och de 
politiska besluten under den här behandlade epoken redovisas i Hans 
Christian Cars, Claës Skoglunds och Kent Zetterbergs verk från 1986 samt, 
speciellt när det gäller de ekonomiska förutsättningarna, av Krister Pallin 
L�KDQV�)2$�UDSSRUW�IUnQ�������)|U�XWYHFNOLQJHQ�LQRP�À\JYDSQHW�KlQYLVDV�
till Anders Annerfalks verk från 1996 och Gunnar Lindqvists framställning, 
med fokus på den tekniska utvecklingen, i hans och Bo Widfeldts JAS-
PRQRJUD¿� IUnQ� ������ 9l[HOVSHOHW� PHOODQ� À\JYDSQHWV� RFK� À\JLQGXVWULQV�
utveckling har behandlats i Erik Norbergs avhandling från 1971 och mer 
renodlade industriella aspekter i Klaus-Richard Böhmes undersökning 1982 
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underlag i form av overhead-bilder från redovisningar från tiden, framtagna 
som ett led i utvärderingsarbetet. 

Begynnelsebokstäverna i de politiska partiernas namn och deras 
förkortade beteckningar skrivs i dag med versal liksom motsvarande 
beteckningar för myndigheter med mera. Då det synts anakronistiskt att 
införa detta bruk i beskrivningen av händelser kring 1980 har det dåtida 
mer restriktiva bruket av versaler tillämpats här. En hel del förkortningar 
förekommer och många referenser görs till olika myndigheter inom och utom 
ODQGHW�� WLOO� NRQNXUUHUDQGH� HOOHU� VDPWLGLJW� SnJnHQGH� À\JSODQVSURMHNW�� GHUDV�
tillverkare och aktuella motorer – motorvalet kom att i hög grad aktualiseras 
under seminariet – har bilaga 9 upprättats för att underlätta för läsaren att 
orientera sig i denna djungel av benämningar. 

Seminariet spelades in och inspelningen har skrivits ut av Prime Service 
AB. Utskriften har sedan setts över och frekventa talspråkliga uttryck såsom 
´MX´��́ Gn´��́ MDKD´��́ RNH\´��́ DOOWVn´��́ Vn�DWW�VlJD´�PHG�ÀHUD�KDU�L�VWRU�RPIDWWQLQJ�
rensats ut. De mindre ofta förekommande kraftuttrycken har däremot lämnats 
kvar, då de ger must åt framställningen. Moderatorns överlämnande av ordet 
till ny talare har i allmänhet ersatts med endast den nye talarens namn. Var 
och en har sedan fått tillfälle att läsa utskriften och föreslå förtydliganden, 
PHQ�LQWH�lQGULQJDU�L�VDNIUDPVWlOOQLQJHQ��'H�DOOUD�ÀHVWD�KDU�RFNVn�XWQ\WWMDW�
den möjligheten. Dokumentationen publiceras nu i FoKK:s skriftserie med 
föreliggande verk.

Den allmänna politiska utvecklingen inom försvarsområdet och de 
politiska besluten under den här behandlade epoken redovisas i Hans 
Christian Cars, Claës Skoglunds och Kent Zetterbergs verk från 1986 samt, 
speciellt när det gäller de ekonomiska förutsättningarna, av Krister Pallin 
L�KDQV�)2$�UDSSRUW�IUnQ�������)|U�XWYHFNOLQJHQ�LQRP�À\JYDSQHW�KlQYLVDV�
till Anders Annerfalks verk från 1996 och Gunnar Lindqvists framställning, 
med fokus på den tekniska utvecklingen, i hans och Bo Widfeldts JAS-
PRQRJUD¿� IUnQ� ������ 9l[HOVSHOHW� PHOODQ� À\JYDSQHWV� RFK� À\JLQGXVWULQV�
utveckling har behandlats i Erik Norbergs avhandling från 1971 och mer 
renodlade industriella aspekter i Klaus-Richard Böhmes undersökning 1982 

lämnade återbud, tillfrågade i övrigt var Gunnar L. Johansson, BengtEriksson och Björn Svedberg). Medverkan från dåvarande vice ordförandeni försvarsutskottet 011e Göransson (s) och projektledaren Tommy Ivarsson,först Saab och sedan IG JAS, var desto mera värdefulla. Det förelåg också ettbortfall på grund av utlandsvistelser, sjukdom och andra skäl.En PM med förutsättningar för seminariet översändes till deltagarnaunder planeringsskedet med det primära syftet att ge inriktningen av de fyratemana och rekapitulera tidsförhållandena under de aktuella åren. PM hadeen del brister, då det bland annat inte varit helt lätt att med hjälp av rulloroch matriklar att fastställa alla enskilda personers roller vid olika tidpunkter.Korrektioner och synpunkter har lämnats på den ursprungliga PM och denbifogas här i överarbetad form som bilaga 1. Av dess bilaga, här återgivensom bilaga 2, framgår uppgifter om vilka personer som var engagerade i olikaroller under perioden. Dessa uppgifter är dock tyvärr inte helt kompletta, dådet varit svårt att så här långt efteråt fa en fullständig överblick.Beteckningen "JAS" för ett flygplan med uppgifter i de tre rollernajakt, attack och spaning var före JAS-beslutet sommaren 1982 i principgemensamt för samtliga utvärderade alternativ men ses i dag som mer ellermindre synonymt med flygplanssystemet JAS 39 Gripen. Som framgår avyttrandena under seminariet skedde redan under utvärderingen en glidningmot att"JAS"avsåg det svenskutvecklade JAS-alternativet. Läsaren bör hadetta i bakhuvudet vid läsningen av seminariedokumentationen.Inom varje tema fick paneldeltagarna under omkring fem minuter varderagöra en inledning för att lyfta fram några huvudpunkter som de såg somviktiga. Dessa diskuterades under den paneldebatt som var huvudsyftet medrespektive tema. Vittnesseminariet var öppet och auditoriet hade möjlighetatt bidra till diskussionerna inom våra olika teman.Såsom många av deltagarna påtalade har lång tid förflutit sedan deaktuella åren och minnesbilderna är mer eller mindre tydliga. GunnarPetri överlämnade en PM inför regeringens beslut att avsluta fortsattverksamhet avseende B3LA och A20. Sven Hirdman överlämnadeförsvarsdepartementets slutsatser enligt hans föredragnings-PM i regeringen1980-02-06 om flygplansfrågan, sin PM 1982-05-18 om informationen tillsocialdemokraterna och sin PM 1982-05-12 varför ett JAS-beslut måste tas
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samt i Kristoffer Strandquists avhandling 2008. Utvecklingen av de närmast 
I|UHJnHQGH� VYHQVND� À\JSODQVV\VWHP�� ���DQ� RFK� ���DQ�� KDU� EHKDQGODWV� L�
À\JSODQVPRQRJUD¿HU�DY�%R�:LGIHOGW�VDPW�DY�8OI�(GOXQG�RFK�+DQV�.DPSI�
som redaktörer. Utvecklingen av 37:an eller Viggensystemet har också varit 
I|UHPnO� I|U� HQ� DYKDQGOLQJ� DY� ,QJHPDU�'|UIHU��'HQ� DOOPlQQD�À\JWHNQLVND�
utvecklingen under 1900-talet beskrivs i Svenska mekanisters riksförbunds 
�605��RFK�)O\JWHNQLVND�I|UHQLQJHQV�MXELOHXPVERN�PHG�DQOHGQLQJ�DY�À\JHWV�
100-årsjubileum 2003.

-$6�V\VWHPHW�KDU�EHKDQGODWV�L�ÀHUD�YHUN��'HW�PHVW�GMXSJnHQGH�KLWWLOOV�lU�
*XQQDU�/LQGTYLVWV�RFK�%R�:LGIHOGWV�-$6�PRQRJUD¿�IUnQ�������9lUGHIXOOD�
XSSJLIWHU�nWHU¿QQV�L�$KOJUHQ�HW�DOLLV�IDNWDERN�RP�*ULSHQ��7Yn�WLGLJD�DQDO\VHU�
av systemet föreligger i JAS-kommissionens betänkande 1993 samt i 
Riksrevisionsverkets rapport om Gripenprojektets ekonomi 1996.

Olika frågor har behandlats närmare i specialartiklar, debattartiklar och 
andra verk, inte minst förekom under de aktuella åren en omfattande debatt 
i media, men de här redovisade är av övergripande natur och ger en god 
bild av den utveckling som utgjorde fonden till de frågor som behandlades i 
vittnesseminariet.

Förhoppningen är att vittnesseminariet ska bidra till att väcka intresse för 
fortsatta studier kring tillkomsten av JAS 39 och dess fortsatta utveckling – 
det är utan tvekan ett ämne för en avhandling!

Jag vill framföra ett varmt tack till alla seminariedeltagare i panelerna och 
i auditoriet för Er medverkan, till mina kolleger i FoKK-projektets ledning 
vilka kommit med många värdefulla synpunkter under förberedelserna och 
alldeles särskilt till Olof Santesson som genomfört en språklig granskning 
av dokumentationen. Ett särskilt tack går till riksdagsman Björn von Sydow 
för hans stöd att fylla luckan på den socialdemokratiska sidan samt till Mats 
Hugosson och Christer Dahlberg för värdefull hjälp från deras pågående 
genomgång av Saabs arkiv.

Bertil Wennerholm
3HQVLRQHUDG� |YHUVWH� �)LQJ��� ¿O�� PDJ��� VDPPDQKnOODQGH� I|U� OXIWVWULGV�
kraftsområdet inom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget.

Deltagarna redovisas med de befattningar de hade under den aktuella tiden 
1979 – 1983.
Kent Zetterberg, forskningsledare för forskningsprojektet Försvaret och 
det kalla kriget, FoKK.
Bertil Wennerholm, moderator, sammanhållande för 
luftstridskraftsområdet inom FoKK.

Bengt Carlsson, ekonomiskt sakkunnig i försvarsdepartementet (Fö), 
försvarsindustrifrågor.
Olle Göransson (s), vice ordförande i Riksdagens försvarsutskott 
1982 – 1985, sakkunnig i 1974 års försvarsutredning och i 1978 års 
försvarskommitté.
Kent Harrskog, Fst/Sekt 4/Stud, 1979-04-01 – 1981-08-01.
Sven Hirdman, statssekreterare Fö 1979-10-29 – 1982-10-08. 
Erik-Johan Hjelm, C Ast/Sekt 1/Stud 1980-10-01 – 1981-09-30,  
C Fst/Plan 1/Stud 1981-10-01 – 1983-03-01.
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:Plan 1979-07-01 – 1980-05-22,  
C FMV-F:F 1980-05-23 – 1989, tillika C JAS från och med 1982-07-01, 
H[SHUW�L������nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).�����OHGDPRW�DY� 
ÖB:s ledningsgrupp JAS fr.o.m. 1980-06-26.
Tommy Ivarsson, SURMHNWOHGDUH�Q\D�PLOLWlUD�À\JSODQ������±�������
projektledare JAS 1980 – 1986 och 1988 – 1990, chef sektor militära 
À\JSODQ������±������RFK������±������
Eric Krönmark, statsråd och C Fö 1976-10-08 – 1978-10-18,  
1979-10-12 – 1981-05-22. 

Peter Lagerblad, departementsråd Fö, huvudman materielenheten  
�����������±�������VDNNXQQLJ�L������nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��
MFK 79.

Deltagaresamt i Kristoffer Strandquists avhandling 2008. Utvecklingen av de närmastföregående svenska flygplanssystem, 35:an och 37:an, har behandlats iflygplansmonografier av Bo Widfeldt samt av Ulf Edlund och Hans Kampfsom redaktörer. Utvecklingen av 37:an eller Viggensystemet har också varitföremål för en avhandling av Ingemar Dörfer. Den allmänna flygtekniskautvecklingen under 1900-talet beskrivs i Svenska mekanisters riksförbunds(SMR) och Flygtekniska föreningens jubileumsbok med anledning av flygets100-årsjubileum 2003.JAS-systemet har behandlats i flera verk. Det mest djupgående hittills ärGunnar Lindqvists och Bo Widfeldts JAS-monografi från 2003. Värdefullauppgifter återfinns i Ahlgren et aliis faktabok om Gripen. Två tidiga analyserav systemet föreligger i JAS-kommissionens betänkande 1993 samt iRiksrevisionsverkets rapport om Gripenprojektets ekonomi 1996.Olika frågor har behandlats närmare i specialartiklar, debattartiklar ochandra verk, inte minst förekom under de aktuella åren en omfattande debatti media, men de här redovisade är av övergripande natur och ger en godbild av den utveckling som utgjorde fonden till de frågor som behandlades ivittnesseminariet.Förhoppningen är att vittnesseminariet ska bidra till att väcka intresse förfortsatta studier kring tillkomsten av JAS 39 och dess fortsatta utveckling —det är utan tvekan ett ämne för en avhandling!Jag vill framföra ett varmt tack till alla seminariedeltagare i panelerna ochi auditoriet för Er medverkan, till mina kolleger i FoKK-projektets ledningvilka kommit med många värdefulla synpunkter under förberedelserna ochalldeles särskilt till Olof Santesson som genomfört en språklig granskningav dokumentationen. Ett särskilt tack går till riksdagsman Björn von Sydowför hans stöd att fylla luckan på den socialdemokratiska sidan samt till MatsHugosson och Christer Dahlberg för värdefull hjälp från deras pågåendegenomgång av Saabs arkiv.
Bertil WennerholmPensionerad överste (Fing), fil. mag., sammanhållande för luftstrids-kraftsområdet inom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget.

Deltagare
Deltagarna redovisas med de befattningar de hade under den aktuella tiden1979 — 1983.
Kent Zetterberg, forskningsledare för forskningsprojektet Försvaret ochdet kalla kriget, FoKK.
Bertil Wennerholm, moderator, sammanhållande förluftstridskraftsområdet inom FoKK.
Bengt Carlsson, ekonomiskt sakkunnig i försvarsdepartementet (Fö),försvarsindustrifrågor.
011e Göransson (s), vice ordförande i Riksdagens försvarsutskott1982 — 1985, sakkunnig i 1974 års försvarsutredning och i 1978 årsförsvarskommitt6
Kent Harrskog, Fst/Sekt 4/Stud, 1979-04-01 — 1981-08-01.
Sven Hirdman, statssekreterare Fö 1979-10-29 — 1982-10-08.
Erik-Johan Hjelm, C Ast/Sekt 1/Stud 1980-10-01 — 1981-09-30,
C Fst/Plan 1/Stud 1981-10-01 — 1983-03-01.
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:Plan 1979-07-01 — 1980-05-22,C FMV-F:F 1980-05-23 — 1989, tillika C JAS från och med 1982-07-01,expert i 1979 års militära flygindustrikommitt, MFK 79, ledamot avÖB:s ledningsgrupp JAS fr.o.m. 1980-06-26.
Tommy Ivarsson, projektledare nya militära flygplan 1976 — 1980,projektledare JAS 1980 — 1986 och 1988 — 1990, chef sektor militäraflygplan 1986 — 1988 och 1990 — 1992.
Eric Krönmark, statsråd och C Fö 1976-10-08 — 1978-10-18,1979-10-12 — 1981-05-22.
Peter Lagerblad, departementsråd Fö, huvudman materielenheten1979-03-15 — 1983, sakkunnig i 1979 års militära flygindustrikommitt,MFK 79.
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av dokumentationen. Ett särskilt tack går till riksdagsman Björn von Sydow 
för hans stöd att fylla luckan på den socialdemokratiska sidan samt till Mats 
Hugosson och Christer Dahlberg för värdefull hjälp från deras pågående 
genomgång av Saabs arkiv.

Bertil Wennerholm
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kraftsområdet inom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget.

Deltagarna redovisas med de befattningar de hade under den aktuella tiden 
1979 – 1983.
Kent Zetterberg, forskningsledare för forskningsprojektet Försvaret och 
det kalla kriget, FoKK.
Bertil Wennerholm, moderator, sammanhållande för 
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Gunnar Lindqvist, C FMV-F:F 1968 – 1980-03-31, C FMV-F  
1980-04-01 – 1989, ledamot av ÖB:s ledningsgrupp JAS t.o.m. 1980-06-26.
Peter Nordbeck, C Fst/Sekt 4/Stud resp Plan 1/Stud 1979-03-01 – 
1981-09-30, C Fst/Plan 1 1982-10-01 – 1986.
Sven-Olof Olson, CFV 1982-10-01 – 1988.
Gunnar Petri, statssekreterare Fö 1978-10-24 – 1979-10-29,  
expert i 1974 års försvarsutredning, ledamot av B3LA-beredningen, 
sakkunnig i Flygindustrikommittén, FLIK,  
(för budgetdepartementet).
Gunnar Ståhl, FS/Sekt 1/Plan 1980-10-01 – 1981-06-30, 
C FS/Sekt 1/Plan 1981-07-01 – 1982-09-30, ledamot av FS Studiegrupp 
JAS.
Bo Tarras-Wahlberg, operationsanalytiker vid FOA 1 1980 – 1984.

Inledningsord

Kent Zetterberg:
Välkomna allesammans till detta symposium, jag heter Kent Zetterberg och 
leder sedan rätt lång tid forskningsprojektet ”Försvaret och det kalla kriget”. 

Vi satte igång det här för bra länge sedan som ett internt projekt på 
)|UVYDUVK|JVNRODQ��0HQ�QlU�YL�¿FN�VW|G� IUnQ�.QXW�RFK�$OLFH�:DOOHQEHUJV�
stiftelse 2007, då kunde vi börja ägna oss i full skala åt detta och målet är att 
2015 ska vi ha kommit i mål med det här projektet.

Inom projektet insåg vi tidigt att vittnesseminarier kunde vara intressanta 
DWW� JHQRPI|UD� PHGDQ� YLWWQHQ� IRUWIDUDQGH� ¿QQV� WLOOJlQJOLJD� IUnQ� GHQ�
aktuella tiden och vi började därför med att genomföra ett antal sådana. 
'RNXPHQWDWLRQHQ� DY� HWW� YLWWQHVVHPLQDULXP� RP� À\JVWULGVNUDIWHUQD� VRP�
genomfördes 2004 var ett av våra första verk. 

3URMHNWHW�KDU�JHWW�XW�HQ�KHO�GHO�U|UDQGH�À\JYDSQHW�DY�WRWDOW�HWW�GU\JW����WDO�
VNULIWHU�L�GDJVOlJHW��1lVWD�ERN�VRP�WRJ�XSS�À\JYDSQHW�YDU�%HUWLO�:HQQHUKROPV�
)MlUGH� À\JYDSQHW� L� YlUOGHQ? 'RNWULQXWYHFNOLQJ� L� GHW� VYHQVND� À\JYDSQHW� L�
försvarsbesluten 1942 – 1958.�6HGDQ�KDU�À\JKLVWRULNHUQ�/HQQDUW�$QGHUVVRQ�
I|U�YnU�UlNQLQJ�IRUVNDW�RFK�VNULYLW�RP�MDNWÀ\JHW��DWWDFNÀ\JHW��ÖB:s klubba, 
RFK�VHQDVW�RP�VSDQLQJVÀ\JHW�VDPW�UHGLJHUDW�RFK�ELGUDJLW�WLOO�HQ�ERN�RP�GHW�
svenska bassystemet. En gång i tiden har jag dessutom handlett en studie av 
Tommy Pettersson, som skrev om den svenska doktrinen: Med invasionen i 
VLNWH��)O\JYDSQHWV�NULJVSODQOlJJQLQJ�RFK�OXIWRSHUDWLYD�GRNWULQ������±������2 
Vi har alltså gett ut en hel del skrifter på detta område men något vi inte 
har gått in på det är JAS-projektets tillkomst, och det ska vi ta upp idag. 
JAS-projektet är ju sedan riksdagsbeslutet 1982 en av Sveriges verkligt stora 
industrisatsningar och har haft stora konsekvenser för det svenska samhället. 

2 FoKK:s publikationer nr. 3, 8, 13, 19, 24, 32, 33 och 38
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Gunnar Lindqvist, C FMV-F:F 1968 — 1980-03-31, C FMV-F1980-04-01 — 1989, ledamot av ÖB:s ledningsgrupp JAS t.o.m. 1980-06-26.
Peter Nordbeck, C Fst/Sekt 4/Stud resp Plan 1/Stud 1979-03-01 —1981-09-30, C Fst/Plan 1 1982-10-01 — 1986.
Sven-Olof Olson, CFV 1982-10-01 — 1988.
Gunnar Petri, statssekreterare Fö 1978-10-24 — 1979-10-29,expert i 1974 års försvarsutredning, ledamot av B3LA-beredningen,sakkunnig i Flygindustrikommittål, FLIK,(för budgetdepartementet).
Gunnar Ståhl, FS/Sekt 1/Plan 1980-10-01 — 1981-06-30,C FS/Sekt 1/Plan 1981-07-01 — 1982-09-30, ledamot av FS StudiegruppJAS.
Bo Tarras-Wahlberg, operationsanalytiker vid FOA 1 1980 — 1984.
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Redovisning avvittnesseminarium omJAS-projektets tillkomstInledningsord
KENT ZETTERBERG:Välkomna allesammans till detta symposium, jag heter Kent Zetterberg ochleder sedan rätt lång tid forskningsprojektet "Försvaret och det kalla kriget".Vi satte igång det här för bra länge sedan som ett internt projekt påFörsvarshögskolan. Men när vi fick stöd från Knut och Alice Wallenbergsstiftelse 2007, då kunde vi börja ägna oss i full skala åt detta och målet är att2015 ska vi ha kommit i mål med det här projektet.Inom projektet insåg vi tidigt att vittnesseminarier kunde vara intressantaatt genomföra medan vittnen fortfarande finns tillgängliga från denaktuella tiden och vi började därför med att genomföra ett antal sådana.Dokumentationen av ett vittnesseminarium om flygstridskrafterna somgenomfördes 2004 var ett av våra första verk.Projektet har gett ut en hel del rörande flygvapnet av totalt ett drygt 40-talskrifter i dagsläget. Nästa bok som tog upp flygvapnet var Bertil WennerholmsFjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet iförsvarsbesluten 1942 — 1958. Sedan har flyghistorikern Lennart Anderssonför vår räkning forskat och skrivit om jaktflyget, attackflyget, ÖB:s klubba,och senast om spaningsflyget samt redigerat och bidragit till en bok om detsvenska bassystemet. En gång i tiden har jag dessutom handlett en studie avTommy Pettersson, som skrev om den svenska doktrinen: Med invasionen isikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958 — 1966.2Vi har alltså gett ut en hel del skrifter på detta område men något vi intehar gått in på det är JAS-projektets tillkomst, och det ska vi ta upp idag.JAS-projektet är ju sedan riksdagsbeslutet 1982 en av Sveriges verkligt storaindustrisatsningar och har haft stora konsekvenser för det svenska samhället.
2 FoKK:s publikationer nr. 3, 8, 13, 19, 24, 32, 33 och 38
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Resultatet sträcker sig från vår säkerhetspolitik till industrikompetens, 
sysselsättning, samhällsekonomi, bilden av Sverige i omvärlden med mera. 

7LOONRPVWHQ� DY� GHW� KlU� SURMHNWHW� YDU� LQWH� NRQÀLNWIUL� RFK� YL� KDU� LQRP�
FoKK-projektet ansett att det är värdefullt att anordna ett vittnesseminarium 
DQJnHQGH�GHQQD�SURFHVV�PHGDQ�GHW�IRUWIDUDQGH�¿QQV�YLWWQHQ�NYDU�VRP�NDQ�JH�
VLQ�V\Q��0nQJD�KDU�RFNVn�YHODW�VWlOOD�XSS�L�GDJHQV�SDQHOHU��'HW�¿QQV�PnQJD�
återhållande faktorer i det sammanhanget, så vi är mycket glada för det. Det 
här är ett viktigt tema som vi kommer att ta upp och alla ska vara hjärtligt 
välkomna. Då lämnar jag ordet till dagens moderator, Bertil Wennerholm, 
varsågod. 

bertil Wennerholm:
Mina Damer och Herrar, jag heter alltså Bertil Wennerholm och är 
SHQVLRQHUDG�À\JLQJHQM|U�VRP�OlVW�KLVWRULD�Sn�JDPOD�GDJDU��-DJ�lU�DQVYDULJ�I|U�
luftstridskraftsområdet inom FoKK-projektet och Kent hade vänligheten att 
nämna min D-uppsats i historia i sin inledning här.   Jag arbetade visserligen 
på Försvarets materielverk på 1970/1980-talen men var inte personligen 
direkt engagerad i JAS-frågorna under den här aktuella tiden. 

Dagens program kretsar kring fyra teman omkring JAS-projektets 
tillkomst med paneler som är sammansatta för att kunna ge bredast möjliga 
belysning av de olika temana. Varje paneldeltagare får inleda med några 
viktiga punkter från sitt perspektiv och därefter följer en paneldebatt. Vi 
hoppas även kunna släppa in auditoriet för kommentarer och frågor på slutet 
av varje tema. 

Jag vill inledningsvis betona att det är viktigt att vi koncentrerar oss på 
skeendet under den här valda perioden 1979 – 1983. Vad som sedan kom 
att ske är minst lika intressant men det får anstå till senare evenemang. Jag 
kommer därför att presentera deltagarna endast i den eller de roller som de 
hade under den aktuella tiden. När det är dags för inlägg från auditoriet så 
vill jag be er presentera er med namn och vilken roll ni eventuellt spelade på 
den aktuella tiden. Men inlägg är naturligtvis välkomna även från dem som 
inte var aktiva då. 

Det förtjänar kanske att påpekas att begreppet JAS, det vill säga ett 
À\JSODQVV\VWHP��DOOVLGLJW�DQYlQGEDUW�I|U�MDNW���DWWDFN��RFK�VSDQLQJVXSSGUDJ�

ursprungligen stod för de här kombinerade egenskaperna. Det var ännu inte 
knutet till vad som sedan blev JAS 39 Gripen. I dagens media används ju 
GlUHPRW�RIWD�´-$6´�VRP�V\QRQ\PW�PHG�À\JSODQVW\SHQ�PHQ�GHW�YDU�GHW�DOOWVn�
inte förrän hösten 1982.

Vi kommer att ha en välmatad dag framför oss, så jag går direkt på vårt 
första tema. 

Resultatet sträcker sig från vår säkerhetspolitik till industrikompetens,sysselsättning, samhällsekonomi, bilden av Sverige i omvärlden med mera.Tillkomsten av det här projektet var inte konfliktfri och vi har inomFoKK-projektet ansett att det är värdefullt att anordna ett vittnesseminariumangående denna process medan det fortfarande finns vittnen kvar som kan gesin syn. Många har också velat ställa upp i dagens paneler. Det finns mångaåterhållande faktorer i det sammanhanget, så vi är mycket glada för det. Dethär är ett viktigt tema som vi kommer att ta upp och alla ska vara hjärtligtvälkomna. Då lämnar jag ordet till dagens moderator, Bertil Wennerholm,varsågod.
BERTIL WENNERHOLM:Mina Damer och Herrar, jag heter alltså Bertil Wennerholm och ärpensionerad flygingenjör som läst historia på gamla dagar. Jag är ansvarig förluftstridskraftsområdet inom FoKK-projektet och Kent hade vänligheten attnämna min D-uppsats i historia i sin inledning här. Jag arbetade visserligenpå Försvarets materielverk på 1970/1980-talen men var inte personligendirekt engagerad i JAS-frågorna under den här aktuella tiden.Dagens program kretsar kring fyra teman omkring JAS-projektetstillkomst med paneler som är sammansatta för att kunna ge bredast möjligabelysning av de olika temana. Varje paneldeltagare far inleda med någraviktiga punkter från sitt perspektiv och därefter följer en paneldebatt. Vihoppas även kunna släppa in auditoriet för kommentarer och frågor på slutetav varje tema.

Jag vill inledningsvis betona att det är viktigt att vi koncentrerar oss påskeendet under den här valda perioden 1979 — 1983. Vad som sedan komatt ske är minst lika intressant men det far anstå till senare evenemang. Jagkommer därför att presentera deltagarna endast i den eller de roller som dehade under den aktuella tiden. När det är dags för inlägg från auditoriet såvill jag be er presentera er med namn och vilken roll ni eventuellt spelade påden aktuella tiden. Men inlägg är naturligtvis välkomna även från dem sominte var aktiva då.Det förtjänar kanske att påpekas att begreppet JAS, det vill säga ettflygplanssystem, allsidigt användbart för jakt-, attack- och spaningsuppdrag
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Resultatet sträcker sig från vår säkerhetspolitik till industrikompetens,sysselsättning, samhällsekonomi, bilden av Sverige i omvärlden med mera.Tillkomsten av det här projektet var inte konfliktfri och vi har inomFoKK-projektet ansett att det är värdefullt att anordna ett vittnesseminariumangående denna process medan det fortfarande finns vittnen kvar som kan gesin syn. Många har också velat ställa upp i dagens paneler. Det finns mångaåterhållande faktorer i det sammanhanget, så vi är mycket glada för det. Dethär är ett viktigt tema som vi kommer att ta upp och alla ska vara hjärtligtvälkomna. Då lämnar jag ordet till dagens moderator, Bertil Wennerholm,varsågod.
BERTIL WENNERHOLM:Mina Damer och Herrar, jag heter alltså Bertil Wennerholm och ärpensionerad flygingenjör som läst historia på gamla dagar. Jag är ansvarig förluftstridskraftsområdet inom FoKK-projektet och Kent hade vänligheten attnämna min D-uppsats i historia i sin inledning här. Jag arbetade visserligenpå Försvarets materielverk på 1970/1980-talen men var inte personligendirekt engagerad i JAS-frågorna under den här aktuella tiden.Dagens program kretsar kring fyra teman omkring JAS-projektetstillkomst med paneler som är sammansatta för att kunna ge bredast möjligabelysning av de olika temana. Varje paneldeltagare far inleda med någraviktiga punkter från sitt perspektiv och därefter följer en paneldebatt. Vihoppas även kunna släppa in auditoriet för kommentarer och frågor på slutetav varje tema.

Jag vill inledningsvis betona att det är viktigt att vi koncentrerar oss påskeendet under den här valda perioden 1979 — 1983. Vad som sedan komatt ske är minst lika intressant men det far anstå till senare evenemang. Jagkommer därför att presentera deltagarna endast i den eller de roller som dehade under den aktuella tiden. När det är dags för inlägg från auditoriet såvill jag be er presentera er med namn och vilken roll ni eventuellt spelade påden aktuella tiden. Men inlägg är naturligtvis välkomna även från dem sominte var aktiva då.Det förtjänar kanske att påpekas att begreppet JAS, det vill säga ettflygplanssystem, allsidigt användbart för jakt-, attack- och spaningsuppdrag

16

ursprungligen stod för de här kombinerade egenskaperna. Det var ännu inteknutet till vad som sedan blev JAS 39 Gripen. I dagens media används judäremot ofta "JAS" som synonymt med flygplanstypen men det var det alltsåinte förrän hösten 1982.Vi kommer att ha en välmatad dag framför oss, så jag går direkt på vårtförsta tema.
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Tema 1
bertil Wennerholm:
Den kanske viktigaste förutsättningen för att JAS-projektet skulle 
kunna genomföras var den politiska förankringen av beslutet. Denna 
förankringsprocess omfattar alla de politiska partierna med deras 
spektrum av inställningar till svensk försvarsindustri och då särskilt 
À\JLQGXVWULQ��LQGXVWULQV�V\VVHOVlWWQLQJ��I|UVYDUVHNRQRPLQ��DYYlJQLQJHQ�PRW�
värnpliktssystemet med mera. Hur kom denna förankring att genomföras 
och vilka var de mest kritiska punkterna på vägen? Med det går vi över till 
panelen för det första temat och Olle Göransson.

Olle var riksdagsledamot för socialdemokraterna och vice ordförande i 
riksdagens försvarsutskott. Han var också ledamot av 1974 års försvarsutredning 
från och med den 1 juli 1975 och av 1978 års försvarskommitté, men även av 
andra utredningar som vi kommer att höra mer om här. 

Eric Krönmark var försvarsminister från 8 oktober 1976 till 18 oktober 
1978 och kom sedan tillbaka den 12 oktober 1979 till 22 maj 1981.

Gunnar Petri var statssekreterare i försvarsdepartementet den 24 oktober 
1978 till 29 oktober 79 och efterträddes då av Sven Hirdman till den 8 
oktober 1982. 

6YHQ� 2ORI� 2OVRQ� EOHY� FKHI� I|U� À\JYDSQHW� >&)9@� GHQ� �� RNWREHU� �����
och Bengt Carlsson var ekonomiskt sakkunnig för försvarsindustrifrågor på 
försvarsdepartementet under den här tiden. 

Då vill jag börja med att ge ordet till Olle Göransson, hjärtligt välkommen! 

olle göransson:
Jag vill tacka för att jag fått en inbjudan till detta symposium och jag vill bara 
kort från början säga att min uppgift var rent på den parlamentariska sidan. 
Jag har aldrig suttit i regeringen, jag har aldrig suttit i något departement utan 
min uppgift har varit från, ska man säga, de som beslutar allt vad regeringen 
och de andra hittar på. Så tro inte att ni ska få någon information om vad som 
hände i den socialdemokratiska regeringen utan det enda jag kan delge er, 
det är vad som hände i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vad såg vi, 
QlU�GHW�JlOOGH�À\JSODQ"�9DG�KDGH�YL�I|U�LQIRUPDWLRQ�IUnQ�ROLND�JUXSSHULQJDU��
I|UVYDUVVWDEHQ��g%�>|YHUEHIlOKDYDUHQ@�RFK�Vn�YLGDUH�RFK�YDG�YDU�YL�XWH�RFK�

WLWWDGH�Sn�L�YlUOGHQ�I|U�DWW�VH�HIWHU�YLONHW�À\JSODQ�VRP�VNXOOH�SDVVD�6YHULJH�
bäst? 

Låt mig då börja säga, att den första utredning jag satt i var 1966 
års verkstadsutredning. Den hade till uppgift att försöka samla all den 
underhållsverksamhet som hade blivit efter det andra världskriget och se till 
DWW�GHQ�EOHY�UDWLRQHOODUH�RFK�Gn�IUDPI|U�DOOW�À\JYDSQHWV�UHVXUVHU�LQRP�))9��
alltså Förenade fabriksverken som det hette på den tiden, som vi hade stort 
intresse av. Det här var alltså på slutet av 60-talet och det gällde att behålla 
så mycket som möjligt av den kunskap som vi hade i Sverige. Själv hade jag 
Gn�DUEHWHW�Sn�&HQWUDOD�À\JYHUNVWDGHQ�L�DYYDNWDQ�Sn�DWW�MDJ�VNXOOH�EOL�XWELOGDG�
till radartekniker, men det blev aldrig så utan jag fastnade för Arboga. Jag 
IDVWQDGH�I|U�ÀLFNRUQD�GlU��MDJ�IDVWQDGH�I|U�I|UHQLQJVOLYHW�RFK�PLQ�YlUOG��GHQ�
blev mer arbetarrörelseintecknad än den blev försvarsintecknad. Men även 
som facklig förtroendeman kom jag naturligtvis i kontakt med övriga delar 
av försvarets verkstadsresurser och det var ett tungt jobb för mig att gå till 
västeråsarna och säga att vi måste tyvärr lägga ner centrala verkstaden där 
RFK�|YHUI|UD�UHVXUVHUQD�WLOO�$UERJD�RFK�WLOO�0DOPVOlWW��PHQ�MDJ�¿FN�NODUD�DY�
det i alla fall. 

Ja, sedan kan man väl säga att jag deltog, som Bertil berättade här, i ett 
stort antal försvarsutredningar under 70/80-talen och de utredningarna hade 
ju närmast till uppgift att bedöma de perspektivplaner som ÖB och kompani 
hade gjort och dessutom så gällde det att bedöma perspektivplanerna. Vad 
är det för resurser Sverige måste ha? Det känner väl alla till, att all offentlig 
verksamhet måste göras så snål som möjligt för att den ska räcka till så 
mycket som möjligt. Och så mycket som möjligt i detta fall var att vi höll 
på att bygga upp och bredda hela det sociala fältet med olika beståndsdelar. 

Sedan när vi kommer in på 70-talet så hade vi en borgerlig regering och 
YDG�VRP�KlQGH�Gn�YDU�YlO�QlUPDVW�DWW�YL�VRFLDOGHPRNUDWHU�YL�¿FN�lJQD�RVV�nW�
att följa upp och lära oss mer om tillverkningsindustrin. Ta ställning till om 
V\VWHPNXQQDQGHW�LQRP�À\JYDSQHW�lU�QnJRQWLQJ�DWW�E\JJD�Sn��bU�GHW�YLNWLJW"�
9L�NRP�WLOO�VOXWVDWVHQ�DWW�GHW�HJHQWOLJHQ�¿QQV�WYn�RPUnGHQ�L�6YHULJH�HOOHU�L�
YlUOGHQ�VRP�NDQ�PlWD�VLJ�PHG�À\J�RFK�U\PG�RFK�GHW�lU�NlUQNUDIW��6RP�QL�
minns så var även den delen under väldigt stor debatt i Sverige efter det som 
KDGH�KlQW�L�86$�>GHW�YLOO�VlJD�RO\FNDQ�L�NlUQNUDIWYHUNHW�L�+DUULVEXUJ�L�PDUV�
������ UHG�� DQP�@��9L� KDGH� DOOWVn� YlOGLJW� P\FNHW� GLVNXVVLRQHU� LQRP� SDUWLHW�
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OLLE GÖRANSSON:Jag vill tacka för att jag fatt en inbjudan till detta symposium och jag vill barakort från början säga att min uppgift var rent på den parlamentariska sidan.Jag har aldrig suttit i regeringen, jag har aldrig suttit i något departement utanmin uppgift har varit från, ska man säga, de som beslutar allt vad regeringenoch de andra hittar på. Så tro inte att ni ska få någon information om vad somhände i den socialdemokratiska regeringen utan det enda jag kan delge er,det är vad som hände i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vad såg vi,när det gällde flygplan? Vad hade vi för information från olika grupperingar,försvarsstaben, ÖB [överbefälhavaren] och så vidare och vad var vi ute och
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tittade på i världen för att se efter vilket flygplan som skulle passa Sverigebäst?Låt mig då börja säga, att den första utredning jag satt i var 1966års verkstadsutredning. Den hade till uppgift att försöka samla all denunderhållsverksamhet som hade blivit efter det andra världskriget och se tillatt den blev rationellare och då framför allt flygvapnets resurser inom FFV,alltså Förenade fabriksverken som det hette på den tiden, som vi hade stortintresse av. Det här var alltså på slutet av 60-talet och det gällde att behållaså mycket som möjligt av den kunskap som vi hade i Sverige. Själv hade jagdå arbetet på Centrala flygverkstaden i avvaktan på att jag skulle bli utbildadtill radartekniker, men det blev aldrig så utan jag fastnade för Arboga. Jagfastnade för flickorna där, jag fastnade för föreningslivet och min värld, denblev mer arbetarrörelseintecknad än den blev försvarsintecknad. Men ävensom facklig förtroendeman kom jag naturligtvis i kontakt med övriga delarav försvarets verkstadsresurser och det var ett tungt jobb för mig att gå tillvästeråsarna och säga att vi måste tyvärr lägga ner centrala verkstaden däroch överföra resurserna till Arboga och till Malmslätt, men jag fick klara avdet i alla fall.Ja, sedan kan man väl säga att jag deltog, som Bertil berättade här, i ettstort antal försvarsutredningar under 70/80-talen och de utredningarna hadeju närmast till uppgift att bedöma de perspektivplaner som ÖB och kompanihade gjort och dessutom så gällde det att bedöma perspektivplanerna. Vadär det för resurser Sverige måste ha? Det känner väl alla till, att all offentligverksamhet måste göras så snål som möjligt för att den ska räcka till såmycket som möjligt. Och så mycket som möjligt i detta fall var att vi höllpå att bygga upp och bredda hela det sociala fältet med olika beståndsdelar.Sedan när vi kommer in på 70-talet så hade vi en borgerlig regering ochvad som hände då var väl närmast att vi socialdemokrater vi fick ägna oss åtatt följa upp och lära oss mer om tillverkningsindustrin. Ta ställning till omsystemkunnandet inom flygvapnet är någonting att bygga på. Är det viktigt?Vi kom till slutsatsen att det egentligen finns två områden i Sverige eller ivärlden som kan mäta sig med flyg och rymd och det är kärnkraft. Som niminns så var även den delen under väldigt stor debatt i Sverige efter det somhade hänt i USA [det vill säga olyckan i kärnkraftverket i Harrisburg i mars1979, red. anm.]. Vi hade alltså väldigt mycket diskussioner inom partiet
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RP�YL�VND�KD�HOOHU� WD�ERUW�NlUQNUDIWHQ��VND�YL�KD�HQ�HJHQ�À\JLQGXVWUL�HOOHU�
ska vi köpa från utlandet? Jag var väl den som drev att självklart, om vi ska, 
Vn�OlQJH�YL�NDQ��KD�HWW�V\VWHPNXQQDQGH�LQRP�KHOD�À\JHW�Vn�VND�YL�VH�WLOO�DWW�
vi kan bibehålla det även om det kostar någon krona mera kanske än vad 
man var beredd att satsa. Ja, förankringen i övrigt som skedde var förutom i 
försvarskommittén i försvarsutskottet. Vi arbetade på det viset genom partiet 
eller i riksdagsgruppen att varje vecka så träffas alla ordförandena i utskotten 
för att delge varandra. Det som hände i ett utskott och så vidare var att lyssna 
på de ledande i partiets riksdagsgrupper om vad de tyckte var viktigt. Där 
förankrade vi självklart den här processen så att alla utskott skulle veta om att 
GHQ�KlU�IUnJDQ�RP�HWW�Q\WW�À\JSODQ��GHQ�YDU�XQGHU�EHUHGQLQJ��

(WW�DQQDW�RPUnGH�VHQ�YDU�YlO�GHQ�VWRUD�¿JKWHQ�LQRP�SDUWLHW��GHQ�JlOOGH�
då inom riksdagsgruppen där Olof Palme var vår ordförande innan han blev 
mördad. 

Han var den föredragande själv i detta med JAS-systemet, detta var på 
70-talet innan den borgerliga regeringen till sist hade fallit. Det var en väldig 
diskussion vi hade och jag måste säga det att alla som agerade där, de ville 
att vi skulle göra upp. Det var den borgerliga regeringen som hade lagt fram 
propositionen om systemet JAS och alla vi som yttrade oss, vi ville att vi 
tillsammans i samlad trupp skulle säga ja, till JAS-projektet så att det skulle 
vara en enig riksdag, frånsett kommunisterna, men en enig riksdag i alla 
IDOO� VRP�VWlOOGH�VLJ�EDNRP�HQ�VYHQVN�XWYHFNOLQJ�DY�-$6�À\JSODQ��'HW�YDU�
mycket diskussion och en vana inom riksdagsgruppen, den är ju närmare 200 
personer, den bygger på att man aldrig har någon votering i vem som har mest 
röster utan det gällde alltid för regeringen eller vår ledning att då bedöma vad 
majoriteten var och den blev positiv för JAS. Det blev en viss fördröjning, 
men i alla fall, det är så långt som jag var med i de samtalen och drev frågan 
RP�DWW� YL� EHK|YGH� HQ� VYHQVN�À\JLQGXVWUL�� VRP� I|UUHVWHQ� VRFLDOGHPRNUDWLQ�
var med och startade en gång under kriget. Det är inte att förglömma att vi 
har varit väldiga föregångare när det gäller behovet och betydelsen av en 
À\JLQGXVWUL��

eric KrönmarK:
När man ska bedöma JAS-projektet så, måste man nog faktiskt gå tillbaka 
lite grand. På samma sätt vill jag säga att man begriper inte kristendomen om 

man dessförinnan inte har läst Gamla testamentet och förstått judendomen. 
Annars blir allting så att säga obegripligt. Då vill jag bara redogöra för 
förutsättningarna, vad som var förhistorien. För utan den hade vi icke haft 
ett JAS-projekt.

Det är alltså frågan om hur det här låg till 1976. När den borgerliga 
regeringen tillträdde fanns det ett beslut från socialdemokratisk sida, att 
PDQ� VNXOOH� VDWVD� Sn� HWW� OlWW� À\JSODQ� RFK� GHW� YDU� YDG� VRP� JlOOGH�� 1lU� MDJ�
övertog det här så var det B3LA och det var bara att gilla läget. Vilket drevs 
ivrigt bekämpat av socialdemokraterna, framför allt av Olof Palme. Det 
KlU� %�/$�� VRP� YDU� HWW� OlWW� DWWDFNÀ\JSODQ� PHG� OnJIDUWVHJHQVNDSHU�� Vn� DWW�
ljudvallen i fråga om hastighet det förlöjligades, men jag måste säga att det 
YDU�LQWH�EDUD�WHUDSLSURMHNW�I|U�À\JLQGXVWULQ�I|U�GHW�KDGH�MX�HWW�RSHUDWLYW�YlUGH�
i invasionsförsvaret på den tiden. 

Det var aktuellt då och jag blev alltså uppsökt av Marcus Wallenberg. Det 
här var ett projekt som var ifrågasatt och vi diskuterade det. Jag kom då fram till 
att för att få det här, var man tvungen att ta ett nytt grepp. Marcus Wallenberg 
tittade på mig och sa: ”Det här är ju ingenting att snacka om, vi måste ha ett 
VYHQVNW�À\JSODQ��GHW�¿QQV�LQJHW�DOWHUQDWLY´��'n�VD�MDJ��´'HW�NDQVNH�GHW�¿QQV��
men har doktor Wallenberg något alternativ för anläggningen i Linköping 
då?” Jag vet inte om det tog 10 eller 30 sekunder då han tittade på mig och 
jag trodde han skulle explodera. Så reste han sig och sträckte fram handen 
och sa: ”Jag vet inte vad konvenansen kräver, men jag är i alla fall äldre. Jag 
föreslår att vi lägger bort titlarna” och sedan kunde vi resonera. Vi gjorde 
faktiskt en överenskommelse att när det gällde utvecklingskostnaderna för 
%�/$�Vn�VNXOOH�VWDWHQ�VWn�I|U�KlOIWHQ�RFK�À\JLQGXVWULQ�I|U�KlOIWHQ��'HW�EOHY�
så småningom resultatet när det lades en proposition. 

På den tiden så försvann då Fälldinregeringen på grund av kärnkraften. 
Vad som hände mellan 1978 och 1979, när JAS aktualiserades igen, det är 
Gunnar Petri som kan det. Men jag kan bara säga att utan det där förspelet 
som vi hade om B3LA, så hade det aldrig blivit politiskt läge att 1979 
marknadsföra JAS-projektet, som det nya projektet. Alltså när det var frågan 
om JAS-projekt hade vi kännedom om det, redan 1976 – 1977. Vi bedömde 
det då som totalt politiskt omöjligt att lansera. Det är förutsättningarna och 
K|U�WLOO�KLVWRULHQ�DWW�YL�Vn�VPnQLQJRP�¿FN�-$6��

om vi ska ha eller ta bort kärnkraften, ska vi ha en egen flygindustri ellerska vi köpa från utlandet? Jag var väl den som drev att självklart, om vi ska,så länge vi kan, ha ett systemkunnande inom hela flyget så ska vi se till attvi kan bibehålla det även om det kostar någon krona mera kanske än vadman var beredd att satsa. Ja, förankringen i övrigt som skedde var förutom iförsvarskommittén i försvarsutskottet. Vi arbetade på det viset genom partieteller i riksdagsgruppen att varje vecka så träffas alla ordförandena i utskottenför att delge varandra. Det som hände i ett utskott och så vidare var att lyssnapå de ledande i partiets riksdagsgrupper om vad de tyckte var viktigt. Därförankrade vi självklart den här processen så att alla utskott skulle veta om attden här frågan om ett nytt flygplan, den var under beredning.Ett annat område sen var väl den stora fighten inom partiet, den gälldedå inom riksdagsgruppen där Olof Palme var vår ordförande innan han blevmördad.Han var den föredragande själv i detta med JAS-systemet, detta var på70-talet innan den borgerliga regeringen till sist hade fallit. Det var en väldigdiskussion vi hade och jag måste säga det att alla som agerade där, de villeatt vi skulle göra upp. Det var den borgerliga regeringen som hade lagt frampropositionen om systemet JAS och alla vi som yttrade oss, vi ville att vitillsammans i samlad trupp skulle säga ja, till JAS-projektet så att det skullevara en enig riksdag, frånsett kommunisterna, men en enig riksdag i allafall som ställde sig bakom en svensk utveckling av JAS-flygplan. Det varmycket diskussion och en vana inom riksdagsgruppen, den är ju närmare 200personer, den bygger på att man aldrig har någon votering i vem som har meströster utan det gällde alltid för regeringen eller vår ledning att då bedöma vadmajoriteten var och den blev positiv för JAS. Det blev en viss fördröjning,men i alla fall, det är så långt som jag var med i de samtalen och drev fråganom att vi behövde en svensk flygindustri, som förresten socialdemokratinvar med och startade en gång under kriget. Det är inte att förglömma att vihar varit väldiga föregångare när det gäller behovet och betydelsen av enflygindustri.
ERIC KRÖNMARK:När man ska bedöma JAS-projektet så, måste man nog faktiskt gå tillbakalite grand. På samma sätt vill jag säga att man begriper inte kristendomen om
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man dessförinnan inte har läst Gamla testamentet och förstått judendomen.Annars blir allting så att säga obegripligt. Då vill jag bara redogöra förförutsättningarna, vad som var förhistorien. För utan den hade vi icke haftett JAS-projekt.Det är alltså frågan om hur det här låg till 1976. När den borgerligaregeringen tillträdde fanns det ett beslut från socialdemokratisk sida, attman skulle satsa på ett lätt flygplan och det var vad som gällde. När jagövertog det här så var det B3LA och det var bara att gilla läget. Vilket drevsivrigt bekämpat av socialdemokraterna, framför allt av Olof Palme. Dethär B3LA, som var ett lätt attackflygplan med lågfartsegenskaper, så attljudvallen i fråga om hastighet det förlöjligades, men jag måste säga att detvar inte bara terapiprojekt för flygindustrin för det hade ju ett operativt värdei invasionsförsvaret på den tiden.Det var aktuellt då och jag blev alltså uppsökt av Marcus Wallenberg. Dethär var ett projekt som var ifrågasatt och vi diskuterade det. Jag kom då fram tillatt för att få det här, var man tvungen att ta ett nytt grepp. Marcus Wallenbergtittade på mig och sa: "Det här är ju ingenting att snacka om, vi måste ha ettsvenskt flygplan, det finns inget alternativ". Då sa jag: "Det kanske det finns,men har doktor Wallenberg något alternativ för anläggningen i Linköpingdå?" Jag vet inte om det tog 10 eller 30 sekunder då han tittade på mig ochjag trodde han skulle explodera. Så reste han sig och sträckte fram handenoch sa: "Jag vet inte vad konvenansen kräver, men jag är i alla fall äldre. Jagföreslår att vi lägger bort titlarna" och sedan kunde vi resonera. Vi gjordefaktiskt en överenskommelse att när det gällde utvecklingskostnaderna förB3LA så skulle staten stå för hälften och flygindustrin för hälften. Det blevså småningom resultatet när det lades en proposition.På den tiden så försvann då Fälldinregeringen på grund av kärnkraften.Vad som hände mellan 1978 och 1979, när JAS aktualiserades igen, det ärGunnar Petri som kan det. Men jag kan bara säga att utan det där förspeletsom vi hade om B3LA, så hade det aldrig blivit politiskt läge att 1979marknadsföra JAS-projektet, som det nya projektet. Alltså när det var fråganom JAS-projekt hade vi kännedom om det, redan 1976 — 1977. Vi bedömdedet då som totalt politiskt omöjligt att lansera. Det är förutsättningarna ochhör till historien att vi så småningom fick JAS.
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Sedan var det då ett mellanstick här med folkpartiregeringen och det föreslår 
jag att Gunnar här, som satt som statssekreterare då, berättar hur det var, så är 
jag beredd att fortsätta sedan.

gunnar Petri:
Först, tack så mycket för inbjudan! Det känns lite spännande att återvända i 
GHQ�KlU�ÀRGHQ�LJHQ�lYHQ�RP�GHQ�KDU�UXQQLW�VHGDQ�GHVV�RFK�VH�VDNHU�RFK�WLQJ�
utifrån ett perspektiv som är fritt och ifrån personer och som har fakta som 
har hänt sedan med sig i bagaget. Jag tycker att det har varit intressant att få 
titta tillbaka lite grand på den här tiden. 

Som Eric Krönmark säger tillträdde folkpartiregeringen i oktober 1978 
och den stora frågan som den regeringen uppfattade sig ha till uppgift att 
lösa, det var kärnkraftsfrågan. Det var hela idén med regeringen att man i en 
bred majoritet i riksdagen, som då uteslöt centern, skulle kunna göra upp om 
en långsiktig energipolitik för Sverige. 

Det havererade, som ni minns, genom olyckan i Harrisburg och därmed 
blev regeringen så att säga vingklippt. Det kan man nog säga efter den 
händelsen, men jag tror nog att den uppfattades som relativt väl förankrad 
under den tid som var fram till Harrisburg. Det var ett avgörande moment 
för den regeringen. Och bland de olika frågor som man skulle hantera 
under det här året fram till nästa val var försvarsfrågan en och det betydde 
À\JSODQVIUnJDQ��'lU�KDGH�HWW�I|UVYDUVEHVOXW�IDWWDWV�������0DQ�NDQ�VlJD�HWW�
borgerligt försvarsbeslut, som voterades igenom av den majoritetsregering 
bestående av moderaterna, centerpartiet och folkpartiet som vi då hade. Dessa 
partier var eniga. Socialdemokraterna reserverade sig för en lägre ram, så det 
var utgångsläget. I stort kan man väl säga att de ekonomiska utgångspunkterna 
för försvarspolitiken inte var ifrågasatta under folkpartiregeringens tid. Det 
tillsattes då en ny försvarsutredning som skulle förbereda ett försvarsbeslut 
som skulle ligga längre fram men under det här året så fanns en fastlagd ram 
för det hela. 

'HW�YDU�Gn�À\JSODQVIUnJDQ�VRP�KDGH�VNMXWLWV�XSS�L������nUV�I|UVYDUVEHVOXW�
och blivit föremål för utredningar. Min egen bakgrund var den att jag 
DUEHWDGH�L�¿QDQVGHSDUWHPHQWHW�RFK�MDJ�YDU�RFNVn�PHGOHP�DY�GHQ�Vn�NDOODGH�
%�/$�EHUHGQLQJ� VRP�KDGH� WLOOVDWWV� DY�GLJ� >(ULF�.U|QPDUN@�� WURU� MDJ�� VRP�
skulle försöka se på ekonomi och teknisk hållbarhet och även naturligtvis 

användbarhet för detta projekt och det var precis som Eric Krönmark säger, 
det var B3LA-projektet det handlade om. 

När folkpartiregeringen skulle börja ta itu med det här så får man nog 
säga att det inte var en så enkel situation därför att man hade ett påbörjat 
utvecklingsarbete på B3LA, på låg nivå, men ändå, man hade börjat jobba 
med det. 

Samtidigt säger ÖB att man inte kan tillstyrka den beställningen inom 
den ekonomiska ram man har. Samtidigt säger ÖB att om man inte får ett 
VnGDQW�KlU�À\JSODQ�Vn�EOLU�NRQVHNYHQVHUQD�NDWDVWURIDOD�RFK�I|UVNUlFNOLJD�I|U�
försvaret och för landet. Alltså inte mycket hjälp av ÖB, skulle jag vilja säga. 

Sedan inträffade också det att det dök upp ett antal alternativ till under de 
korta månaderna som förelåg för beredning av det här för folkpartiregeringen 
innan man var tvungen att själv utfärda planeringsanvisningar och gå till 
ULNVGDJHQ�PHG�HQ�SURSRVLWLRQ�RP�À\JSODQVIUnJDQV�IRUWVDWWD�KDQWHULQJ��'HW�YDU��
VRP�QL�DOOD�KDU�VHWW�L�SDSSHUHQ�KlU�>V\IWDU�Sn�GHQ�30�VRP�XWJ|U�ELODJD���KlU@�
och kanske också kommer ihåg, att det dök upp ett nytt alternativ som hette  
A 38. Det dök också upp ett alternativ som lanserades av centern som skulle 
YDUD�HWW�lQQX�OlWWDUH�VNROÀ\JSODQ��PHQ�VRP�lQGn�VNXOOH�YDUD�L�VWnQG�DWW�ElUD�
HQ�VM|URERW��,QJHQ�KDGH�VHWW�HOOHU�K|UW�WDODV�RP�HWW�VnGDQW�À\JSODQ�WLGLJDUH��
Det här var ju inte enkelt att hantera, också när man ser hur myndigheterna 
reagerade på de här olika idéerna från lite olika håll. 

Ska jag sammanfatta det väldigt grovt så kan jag då säga att ÖB sa att det 
här har jag inte råd med, men får vi det inte blir det katastrof. Oavsett vad 
man bad ÖB yttra sig över. 

Flygvapnet då, Sven-Olof du får ursäkta, var på det hela taget med på 
DOOWLQJ�VRP�À|J��GHW�YDU�PLQ�NlQVOD�L�DOOD�IDOO��

Materielverket var ju helt oenigt inbördes, vilket var ofrånkomligt med 
hänsyn till materielverkets försvarsgrensuppdelning, så det var inte möjligt 
heller att få en sammanvägning, tyckte åtminstone jag, i bedömningarna från 
materielverkets sida. Sedan komplicerades bilden för den här då nya och 
gröna regeringen ytterligare när man satte sig in i avtalsförhållandena med 
materielverket. Det visade sig dels att vi hade den här lilla internationella 
aspekten i Italien3 som ju inte heller hade debatterats så mycket, men som 
ändå innebar ett visst hänsynstagande till främmande makt och som blandades 

3 Syftar på samarbetet kring AMX-projektet, se vidare nedan, red. anm

Sedan var det då ett mellanstick här med folkpartiregeringen och det föreslårjag att Gunnar här, som satt som statssekreterare då, berättar hur det var, så ärjag beredd att fortsätta sedan.
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Sedan var det då ett mellanstick här med folkpartiregeringen och det föreslår 
jag att Gunnar här, som satt som statssekreterare då, berättar hur det var, så är 
jag beredd att fortsätta sedan.

gunnar Petri:
Först, tack så mycket för inbjudan! Det känns lite spännande att återvända i 
GHQ�KlU�ÀRGHQ�LJHQ�lYHQ�RP�GHQ�KDU�UXQQLW�VHGDQ�GHVV�RFK�VH�VDNHU�RFK�WLQJ�
utifrån ett perspektiv som är fritt och ifrån personer och som har fakta som 
har hänt sedan med sig i bagaget. Jag tycker att det har varit intressant att få 
titta tillbaka lite grand på den här tiden. 

Som Eric Krönmark säger tillträdde folkpartiregeringen i oktober 1978 
och den stora frågan som den regeringen uppfattade sig ha till uppgift att 
lösa, det var kärnkraftsfrågan. Det var hela idén med regeringen att man i en 
bred majoritet i riksdagen, som då uteslöt centern, skulle kunna göra upp om 
en långsiktig energipolitik för Sverige. 

Det havererade, som ni minns, genom olyckan i Harrisburg och därmed 
blev regeringen så att säga vingklippt. Det kan man nog säga efter den 
händelsen, men jag tror nog att den uppfattades som relativt väl förankrad 
under den tid som var fram till Harrisburg. Det var ett avgörande moment 
för den regeringen. Och bland de olika frågor som man skulle hantera 
under det här året fram till nästa val var försvarsfrågan en och det betydde 
À\JSODQVIUnJDQ��'lU�KDGH�HWW�I|UVYDUVEHVOXW�IDWWDWV�������0DQ�NDQ�VlJD�HWW�
borgerligt försvarsbeslut, som voterades igenom av den majoritetsregering 
bestående av moderaterna, centerpartiet och folkpartiet som vi då hade. Dessa 
partier var eniga. Socialdemokraterna reserverade sig för en lägre ram, så det 
var utgångsläget. I stort kan man väl säga att de ekonomiska utgångspunkterna 
för försvarspolitiken inte var ifrågasatta under folkpartiregeringens tid. Det 
tillsattes då en ny försvarsutredning som skulle förbereda ett försvarsbeslut 
som skulle ligga längre fram men under det här året så fanns en fastlagd ram 
för det hela. 

'HW�YDU�Gn�À\JSODQVIUnJDQ�VRP�KDGH�VNMXWLWV�XSS�L������nUV�I|UVYDUVEHVOXW�
och blivit föremål för utredningar. Min egen bakgrund var den att jag 
DUEHWDGH�L�¿QDQVGHSDUWHPHQWHW�RFK�MDJ�YDU�RFNVn�PHGOHP�DY�GHQ�Vn�NDOODGH�
%�/$�EHUHGQLQJ� VRP�KDGH� WLOOVDWWV� DY�GLJ� >(ULF�.U|QPDUN@�� WURU� MDJ�� VRP�
skulle försöka se på ekonomi och teknisk hållbarhet och även naturligtvis 

användbarhet för detta projekt och det var precis som Eric Krönmark säger, 
det var B3LA-projektet det handlade om. 

När folkpartiregeringen skulle börja ta itu med det här så får man nog 
säga att det inte var en så enkel situation därför att man hade ett påbörjat 
utvecklingsarbete på B3LA, på låg nivå, men ändå, man hade börjat jobba 
med det. 

Samtidigt säger ÖB att man inte kan tillstyrka den beställningen inom 
den ekonomiska ram man har. Samtidigt säger ÖB att om man inte får ett 
VnGDQW�KlU�À\JSODQ�Vn�EOLU�NRQVHNYHQVHUQD�NDWDVWURIDOD�RFK�I|UVNUlFNOLJD�I|U�
försvaret och för landet. Alltså inte mycket hjälp av ÖB, skulle jag vilja säga. 

Sedan inträffade också det att det dök upp ett antal alternativ till under de 
korta månaderna som förelåg för beredning av det här för folkpartiregeringen 
innan man var tvungen att själv utfärda planeringsanvisningar och gå till 
ULNVGDJHQ�PHG�HQ�SURSRVLWLRQ�RP�À\JSODQVIUnJDQV�IRUWVDWWD�KDQWHULQJ��'HW�YDU��
VRP�QL�DOOD�KDU�VHWW�L�SDSSHUHQ�KlU�>V\IWDU�Sn�GHQ�30�VRP�XWJ|U�ELODJD���KlU@�
och kanske också kommer ihåg, att det dök upp ett nytt alternativ som hette  
A 38. Det dök också upp ett alternativ som lanserades av centern som skulle 
YDUD�HWW�lQQX�OlWWDUH�VNROÀ\JSODQ��PHQ�VRP�lQGn�VNXOOH�YDUD�L�VWnQG�DWW�ElUD�
HQ�VM|URERW��,QJHQ�KDGH�VHWW�HOOHU�K|UW�WDODV�RP�HWW�VnGDQW�À\JSODQ�WLGLJDUH��
Det här var ju inte enkelt att hantera, också när man ser hur myndigheterna 
reagerade på de här olika idéerna från lite olika håll. 

Ska jag sammanfatta det väldigt grovt så kan jag då säga att ÖB sa att det 
här har jag inte råd med, men får vi det inte blir det katastrof. Oavsett vad 
man bad ÖB yttra sig över. 

Flygvapnet då, Sven-Olof du får ursäkta, var på det hela taget med på 
DOOWLQJ�VRP�À|J��GHW�YDU�PLQ�NlQVOD�L�DOOD�IDOO��

Materielverket var ju helt oenigt inbördes, vilket var ofrånkomligt med 
hänsyn till materielverkets försvarsgrensuppdelning, så det var inte möjligt 
heller att få en sammanvägning, tyckte åtminstone jag, i bedömningarna från 
materielverkets sida. Sedan komplicerades bilden för den här då nya och 
gröna regeringen ytterligare när man satte sig in i avtalsförhållandena med 
materielverket. Det visade sig dels att vi hade den här lilla internationella 
aspekten i Italien3 som ju inte heller hade debatterats så mycket, men som 
ändå innebar ett visst hänsynstagande till främmande makt och som blandades 

3 Syftar på samarbetet kring AMX-projektet, se vidare nedan, red. anm
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3 Syftar på samarbetet kring AMX-projektet, se vidare nedan, red. anm
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in i det hela. Sen var det också så att avtalen var konstruerade så att det fanns 
en koppling mellan kostnaderna för den leverans av Viggar som pågick och 
frågan om utvecklingsuppdrag för B3LA, så att de här Viggarna skulle bli 
ganska mycket dyrare om utvecklingsarbetet på B3LA avbröts. Så man kan 
säga att här hade materielverket gett industrin en viss hållhake på regeringen. 
Det här var ju inte så lätt. Vilka bedömningar gjordes då under denna tre 
månader långa tid som beredningsarbetet pågick?

 Ja, om man då börjar med den ekonomiskt-tekniska bedömningen får 
man nog säga att det inom denna regering, jag själv var nog medverkande 
till detta, med min bakgrund så fanns det ju en skepsis mot de här lätta 
À\JSODQVDOWHUQDWLYHQ�� 'HQ� VNHSVLVHQ� YDU� HNRQRPLVNW� EHWLQJDG� RFK� Sn� GHQ�
punkten hade vi ju stöd av ÖB och alla andra som planerade att alla alternativ 
som lades fram bedömdes vara för dyra för en balanserad försvarslösning i 
övrigt. Det var en syn som regeringen tog till sig och accepterade. 

Men det fanns en annan skepsis också, och den hade att göra med att om 
PDQ�VNXOOH�KD�YDOW�HWW�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ�DY�QnJRW�VODJ�VRP�%�/$�HOOHU�$����
eller SK 2 eller Åslingen eller något annat, så hade försvarets och framför allt 
À\JYDSQHWV�EXGJHW�YDULW�YlOGLJW�LQWHFNQDG�DY�OHYHUDQVHU�DY�GHVVD�À\JSODQ��QlU�
de väl var utvecklade. Det hade gjort att tankar på att eventuellt gradera upp 
XWYHFNOLQJVI|UPnJDQ�WLOO�HWW�ULNWLJW�|YHUOMXGVÀ\JSODQ�HOOHU�|YHU�KXYXG�WDJHW�
KD�UnG�DWW�N|SD�HWW�XWOlQGVNW�À\JSODQ�LQWH�KHOOHU�NXQGH�EHG|PDV�VRP�ULNWLJW�
UHDOLVWLVND��6n�GHW�IDQQV�DOOWVn�HQ�RUR�I|U�DWW�WLOOYHUNQLQJ�DY�GHWWD�OlWWD�À\JSODQ�
VNXOOH�NUDIWLJW�LQNUlNWD�Sn�U|UHOVHIULKHWHQ�I|U�À\JYDSQHW�I|U�DWW�L�HQ�IUDPWLG�
NXQQD�XWYHFNOD�RFK�WLOOYHUND�HWW��RP�MDJ�Vn�InU�VlJD��ULNWLJW�|YHUOMXGVÀ\JSODQ��

Den sakliga bedömningen av projekten var alltså negativ. Den politiska 
beredningen får man väl säga byggde på denna sakliga ståndpunkt och där 
kan man väl summera det ungefär så här: Partiernas ståndpunkter var den att 
moderaterna hade en konsekvent och genomtänkt ståndpunkt. Man ville ha 
B3LA-projektet och man var beredd att höja försvarsramen för detta. Det var 
ju ingenting att säga om det, det var ett sammanhängande alternativ. De andra 
partierna som var av intresse i sammanhanget, alltså centern och kanske 
framför allt naturligtvis socialdemokraterna, de hade ju en ännu större skepsis 
mot de här projekten kan man nog säga och ännu mindre vilja att egentligen 
bidra med några pengar. Samtidigt var det klart att folkpartiregeringen inte 

gärna kunde gå till riksdagen och begära stöd för ett projekt med enbart 
moderata röster som stöd. Så det är klart att den enkla politiska matematiken 
rörde sig i riktning mot någon form av lösning på kort sikt som skulle bygga 
på stöd från folkpartiet, socialdemokraterna och centern. Man kan väl säga 
att så blev också fallet. 

Regeringen fattade ändå ett ganska rakryggat beslut i det att man dels beslöt, 
vilket regeringen kunde göra, att avbryta det fortsatta utvecklingsarbetet på 
dessa lätta alternativ, dels också att lägga en proposition till riksdagen för 
att få godkännande för denna handlingslinje. Det var inget tacksamt beslut 
att fatta kan man säga. Dessutom, för det tredje, att dirigera in arbetet på 
en kommande lösning som möjligen skulle kunna nå en större och bredare 
anslutning.

På den punkten genomfördes alltså förankringsmanövrer. Dels diskuterades 
med försvarsutskottet om gemensamma skrivningar, dels diskuterades 
också med de andra partierna och framför allt med socialdemokraterna. 
Jag hade själv samtal med både Kjell-Olof Feldt och Ulf Larsson om detta. 
Planeringsanvisningar utfärdades, och där vill jag bara citera vad man hade 
PHG��QlPOLJHQ�DWW�GlU�VNXOOH�GHW�¿QQDV�RFNVn�HWW�DOWHUQDWLY�VRP�LQQHEDU�HWW�
KHOW�Q\XWYHFNODW�À\JSODQ��VRP�VNXOOH�NXQQD�DQYlQGDV�I|U�MDNWXSSJLIWHU�RFK�
som skulle ha överljudskapacitet. Därmed var bollen satt i rullning och jag 
har också plockat fram i mina papper en promemoria där jag just i februari 
1979 säger att en framtid borde vara att lämna detta projekt åt sidan och se 
om man kunde komma överens med industrin om nya anskaffningsformer 
för en enhetsplattform med överljudskapacitet. (Bilaga 3.) 

eric KrönmarK:
Jag skulle vilja komma in här bara för att kommentera det här med samarbetet 
med Italien om motor till B3LA. Jag vill bara säga det som en kuriositet, då 
jag blev angripen väldigt kraftigt i kammaren av Olof Palme, för ett brott mot 
alliansfriheten. Att över huvud taget ha kontakter med ett Natoland! Med den 
bakgrund som han hade så var det ganska uppseendeväckande. Jag klarade 
den debatten genom att ta fram avtalet när Sverige hade försökt att sälja 
Viggen till Holland, Belgien och Danmark,4 var det väl, där den dåvarande 
regeringen hade utfäst sig att svara för underhåll och leverans av reservdelar 

��bYHQ�1RUJH�LQJLFN�EODQG�GHVVD�1$72�OlQGHU��UHG��DQP�

in i det hela. Sen var det också så att avtalen var konstruerade så att det fannsen koppling mellan kostnaderna för den leverans av Viggar som pågick ochfrågan om utvecklingsuppdrag för B3LA, så att de här Viggarna skulle bliganska mycket dyrare om utvecklingsarbetet på B3LA avbröts. Så man kansäga att här hade materielverket gett industrin en viss hållhake på regeringen.Det här var ju inte så lätt. Vilka bedömningar gjordes då under denna tremånader långa tid som beredningsarbetet pågick?Ja, om man då börjar med den ekonomiskt-tekniska bedömningen fårman nog säga att det inom denna regering, jag själv var nog medverkandetill detta, med min bakgrund så fanns det ju en skepsis mot de här lättaflygplansalternativen. Den skepsisen var ekonomiskt betingad och på denpunkten hade vi ju stöd av ÖB och alla andra som planerade att alla alternativsom lades fram bedömdes vara för dyra för en balanserad försvarslösning iövrigt. Det var en syn som regeringen tog till sig och accepterade.Men det fanns en annan skepsis också, och den hade att göra med att omman skulle ha valt ett underljudsflygplan av något slag som B3LA eller A 38eller SK 2 eller Åslingen eller något annat, så hade försvarets och framför alltflygvapnets budget varit väldigt intecknad av leveranser av dessa flygplan, närde väl var utvecklade. Det hade gjort att tankar på att eventuellt gradera upputvecklingsförmågan till ett riktigt överljudsflygplan eller över huvud tagetha råd att köpa ett utländskt flygplan inte heller kunde bedömas som riktigtrealistiska. Så det fanns alltså en oro för att tillverkning av detta lätta flygplanskulle kraftigt inkräkta på rörelsefriheten för flygvapnet för att i en framtidkunna utveckla och tillverka ett, om jag så får säga, riktigt överljudsflygplan.Den sakliga bedömningen av projekten var alltså negativ. Den politiskaberedningen får man väl säga byggde på denna sakliga ståndpunkt och därkan man väl summera det ungefär så här: Partiernas ståndpunkter var den attmoderaterna hade en konsekvent och genomtänkt ståndpunkt. Man ville haB3LA-projektet och man var beredd att höja försvarsramen för detta. Det varju ingenting att säga om det, det var ett sammanhängande alternativ. De andrapartierna som var av intresse i sammanhanget, alltså centern och kanskeframför allt naturligtvis socialdemokraterna, de hade ju en ännu större skepsismot de här projekten kan man nog säga och ännu mindre vilja att egentligenbidra med några pengar. Samtidigt var det klart att folkpartiregeringen inte
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gärna kunde gå till riksdagen och begära stöd för ett projekt med enbartmoderata röster som stöd. Så det är klart att den enkla politiska matematikenrörde sig i riktning mot någon form av lösning på kort sikt som skulle byggapå stöd från folkpartiet, socialdemokraterna och centern. Man kan väl sägaatt så blev också fallet.Regeringen fattade ändå ett ganska rakryggat beslut i det att man dels beslöt,vilket regeringen kunde göra, att avbryta det fortsatta utvecklingsarbetet pådessa lätta alternativ, dels också att lägga en proposition till riksdagen föratt fa godkännande för denna handlingslinje. Det var inget tacksamt beslutatt fatta kan man säga. Dessutom, för det tredje, att dirigera in arbetet påen kommande lösning som möjligen skulle kunna nå en större och bredareanslutning.På den punkten genomfördes alltså förankringsmanövrer. Dels diskuteradesmed försvarsutskottet om gemensamma skrivningar, dels diskuteradesockså med de andra partierna och framför allt med socialdemokraterna.Jag hade själv samtal med både Kjell-Olof Feldt och Ulf Larsson om detta.Planeringsanvisningar utfärdades, och där vill jag bara citera vad man hademed, nämligen att där skulle det finnas också ett alternativ som innebar etthelt nyutvecklat flygplan, som skulle kunna användas för jaktuppgifter ochsom skulle ha överljudskapacitet. Därmed var bollen satt i rullning och jaghar också plockat fram i mina papper en promemoria där jag just i februari1979 säger att en framtid borde vara att lämna detta projekt åt sidan och seom man kunde komma överens med industrin om nya anskaffilingsformerför en enhetsplattform med överljudskapacitet. (Bilaga 3.)
ERIC KRÖNMARK:Jag skulle vilja komma in här bara för att kommentera det här med samarbetetmed Italien om motor till B3LA. Jag vill bara säga det som en kuriositet, dåjag blev angripen väldigt kraftigt i kammaren av Olof Palme, för ett brott motalliansfriheten. Att över huvud taget ha kontakter med ett Natoland! Med denbakgrund som han hade så var det ganska uppseendeväckande. Jag klaradeden debatten genom att ta fram avtalet när Sverige hade försökt att säljaViggen till Holland, Belgien och Danmark,4 var det väl, där den dåvaranderegeringen hade utfäst sig att svara för underhåll och leverans av reservdelar
4 Även Norge ingick bland dessa NATO-länder, red. anm.
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in i det hela. Sen var det också så att avtalen var konstruerade så att det fanns 
en koppling mellan kostnaderna för den leverans av Viggar som pågick och 
frågan om utvecklingsuppdrag för B3LA, så att de här Viggarna skulle bli 
ganska mycket dyrare om utvecklingsarbetet på B3LA avbröts. Så man kan 
säga att här hade materielverket gett industrin en viss hållhake på regeringen. 
Det här var ju inte så lätt. Vilka bedömningar gjordes då under denna tre 
månader långa tid som beredningsarbetet pågick?

 Ja, om man då börjar med den ekonomiskt-tekniska bedömningen får 
man nog säga att det inom denna regering, jag själv var nog medverkande 
till detta, med min bakgrund så fanns det ju en skepsis mot de här lätta 
À\JSODQVDOWHUQDWLYHQ�� 'HQ� VNHSVLVHQ� YDU� HNRQRPLVNW� EHWLQJDG� RFK� Sn� GHQ�
punkten hade vi ju stöd av ÖB och alla andra som planerade att alla alternativ 
som lades fram bedömdes vara för dyra för en balanserad försvarslösning i 
övrigt. Det var en syn som regeringen tog till sig och accepterade. 

Men det fanns en annan skepsis också, och den hade att göra med att om 
PDQ�VNXOOH�KD�YDOW�HWW�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ�DY�QnJRW�VODJ�VRP�%�/$�HOOHU�$����
eller SK 2 eller Åslingen eller något annat, så hade försvarets och framför allt 
À\JYDSQHWV�EXGJHW�YDULW�YlOGLJW�LQWHFNQDG�DY�OHYHUDQVHU�DY�GHVVD�À\JSODQ��QlU�
de väl var utvecklade. Det hade gjort att tankar på att eventuellt gradera upp 
XWYHFNOLQJVI|UPnJDQ�WLOO�HWW�ULNWLJW�|YHUOMXGVÀ\JSODQ�HOOHU�|YHU�KXYXG�WDJHW�
KD�UnG�DWW�N|SD�HWW�XWOlQGVNW�À\JSODQ�LQWH�KHOOHU�NXQGH�EHG|PDV�VRP�ULNWLJW�
UHDOLVWLVND��6n�GHW�IDQQV�DOOWVn�HQ�RUR�I|U�DWW�WLOOYHUNQLQJ�DY�GHWWD�OlWWD�À\JSODQ�
VNXOOH�NUDIWLJW�LQNUlNWD�Sn�U|UHOVHIULKHWHQ�I|U�À\JYDSQHW�I|U�DWW�L�HQ�IUDPWLG�
NXQQD�XWYHFNOD�RFK�WLOOYHUND�HWW��RP�MDJ�Vn�InU�VlJD��ULNWLJW�|YHUOMXGVÀ\JSODQ��

Den sakliga bedömningen av projekten var alltså negativ. Den politiska 
beredningen får man väl säga byggde på denna sakliga ståndpunkt och där 
kan man väl summera det ungefär så här: Partiernas ståndpunkter var den att 
moderaterna hade en konsekvent och genomtänkt ståndpunkt. Man ville ha 
B3LA-projektet och man var beredd att höja försvarsramen för detta. Det var 
ju ingenting att säga om det, det var ett sammanhängande alternativ. De andra 
partierna som var av intresse i sammanhanget, alltså centern och kanske 
framför allt naturligtvis socialdemokraterna, de hade ju en ännu större skepsis 
mot de här projekten kan man nog säga och ännu mindre vilja att egentligen 
bidra med några pengar. Samtidigt var det klart att folkpartiregeringen inte 

gärna kunde gå till riksdagen och begära stöd för ett projekt med enbart 
moderata röster som stöd. Så det är klart att den enkla politiska matematiken 
rörde sig i riktning mot någon form av lösning på kort sikt som skulle bygga 
på stöd från folkpartiet, socialdemokraterna och centern. Man kan väl säga 
att så blev också fallet. 

Regeringen fattade ändå ett ganska rakryggat beslut i det att man dels beslöt, 
vilket regeringen kunde göra, att avbryta det fortsatta utvecklingsarbetet på 
dessa lätta alternativ, dels också att lägga en proposition till riksdagen för 
att få godkännande för denna handlingslinje. Det var inget tacksamt beslut 
att fatta kan man säga. Dessutom, för det tredje, att dirigera in arbetet på 
en kommande lösning som möjligen skulle kunna nå en större och bredare 
anslutning.

På den punkten genomfördes alltså förankringsmanövrer. Dels diskuterades 
med försvarsutskottet om gemensamma skrivningar, dels diskuterades 
också med de andra partierna och framför allt med socialdemokraterna. 
Jag hade själv samtal med både Kjell-Olof Feldt och Ulf Larsson om detta. 
Planeringsanvisningar utfärdades, och där vill jag bara citera vad man hade 
PHG��QlPOLJHQ�DWW�GlU�VNXOOH�GHW�¿QQDV�RFNVn�HWW�DOWHUQDWLY�VRP�LQQHEDU�HWW�
KHOW�Q\XWYHFNODW�À\JSODQ��VRP�VNXOOH�NXQQD�DQYlQGDV�I|U�MDNWXSSJLIWHU�RFK�
som skulle ha överljudskapacitet. Därmed var bollen satt i rullning och jag 
har också plockat fram i mina papper en promemoria där jag just i februari 
1979 säger att en framtid borde vara att lämna detta projekt åt sidan och se 
om man kunde komma överens med industrin om nya anskaffningsformer 
för en enhetsplattform med överljudskapacitet. (Bilaga 3.) 

eric KrönmarK:
Jag skulle vilja komma in här bara för att kommentera det här med samarbetet 
med Italien om motor till B3LA. Jag vill bara säga det som en kuriositet, då 
jag blev angripen väldigt kraftigt i kammaren av Olof Palme, för ett brott mot 
alliansfriheten. Att över huvud taget ha kontakter med ett Natoland! Med den 
bakgrund som han hade så var det ganska uppseendeväckande. Jag klarade 
den debatten genom att ta fram avtalet när Sverige hade försökt att sälja 
Viggen till Holland, Belgien och Danmark,4 var det väl, där den dåvarande 
regeringen hade utfäst sig att svara för underhåll och leverans av reservdelar 
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in i det hela. Sen var det också så att avtalen var konstruerade så att det fannsen koppling mellan kostnaderna för den leverans av Viggar som pågick ochfrågan om utvecklingsuppdrag för B3LA, så att de här Viggarna skulle bliganska mycket dyrare om utvecklingsarbetet på B3LA avbröts. Så man kansäga att här hade materielverket gett industrin en viss hållhake på regeringen.Det här var ju inte så lätt. Vilka bedömningar gjordes då under denna tremånader långa tid som beredningsarbetet pågick?Ja, om man då börjar med den ekonomiskt-tekniska bedömningen fårman nog säga att det inom denna regering, jag själv var nog medverkandetill detta, med min bakgrund så fanns det ju en skepsis mot de här lättaflygplansalternativen. Den skepsisen var ekonomiskt betingad och på denpunkten hade vi ju stöd av ÖB och alla andra som planerade att alla alternativsom lades fram bedömdes vara för dyra för en balanserad försvarslösning iövrigt. Det var en syn som regeringen tog till sig och accepterade.Men det fanns en annan skepsis också, och den hade att göra med att omman skulle ha valt ett underljudsflygplan av något slag som B3LA eller A 38eller SK 2 eller Åslingen eller något annat, så hade försvarets och framför alltflygvapnets budget varit väldigt intecknad av leveranser av dessa flygplan, närde väl var utvecklade. Det hade gjort att tankar på att eventuellt gradera upputvecklingsförmågan till ett riktigt överljudsflygplan eller över huvud tagetha råd att köpa ett utländskt flygplan inte heller kunde bedömas som riktigtrealistiska. Så det fanns alltså en oro för att tillverkning av detta lätta flygplanskulle kraftigt inkräkta på rörelsefriheten för flygvapnet för att i en framtidkunna utveckla och tillverka ett, om jag så får säga, riktigt överljudsflygplan.Den sakliga bedömningen av projekten var alltså negativ. Den politiskaberedningen får man väl säga byggde på denna sakliga ståndpunkt och därkan man väl summera det ungefär så här: Partiernas ståndpunkter var den attmoderaterna hade en konsekvent och genomtänkt ståndpunkt. Man ville haB3LA-projektet och man var beredd att höja försvarsramen för detta. Det varju ingenting att säga om det, det var ett sammanhängande alternativ. De andrapartierna som var av intresse i sammanhanget, alltså centern och kanskeframför allt naturligtvis socialdemokraterna, de hade ju en ännu större skepsismot de här projekten kan man nog säga och ännu mindre vilja att egentligenbidra med några pengar. Samtidigt var det klart att folkpartiregeringen inte
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gärna kunde gå till riksdagen och begära stöd för ett projekt med enbartmoderata röster som stöd. Så det är klart att den enkla politiska matematikenrörde sig i riktning mot någon form av lösning på kort sikt som skulle byggapå stöd från folkpartiet, socialdemokraterna och centern. Man kan väl sägaatt så blev också fallet.Regeringen fattade ändå ett ganska rakryggat beslut i det att man dels beslöt,vilket regeringen kunde göra, att avbryta det fortsatta utvecklingsarbetet pådessa lätta alternativ, dels också att lägga en proposition till riksdagen föratt fa godkännande för denna handlingslinje. Det var inget tacksamt beslutatt fatta kan man säga. Dessutom, för det tredje, att dirigera in arbetet påen kommande lösning som möjligen skulle kunna nå en större och bredareanslutning.På den punkten genomfördes alltså förankringsmanövrer. Dels diskuteradesmed försvarsutskottet om gemensamma skrivningar, dels diskuteradesockså med de andra partierna och framför allt med socialdemokraterna.Jag hade själv samtal med både Kjell-Olof Feldt och Ulf Larsson om detta.Planeringsanvisningar utfärdades, och där vill jag bara citera vad man hademed, nämligen att där skulle det finnas också ett alternativ som innebar etthelt nyutvecklat flygplan, som skulle kunna användas för jaktuppgifter ochsom skulle ha överljudskapacitet. Därmed var bollen satt i rullning och jaghar också plockat fram i mina papper en promemoria där jag just i februari1979 säger att en framtid borde vara att lämna detta projekt åt sidan och seom man kunde komma överens med industrin om nya anskaffilingsformerför en enhetsplattform med överljudskapacitet. (Bilaga 3.)
ERIC KRÖNMARK:Jag skulle vilja komma in här bara för att kommentera det här med samarbetetmed Italien om motor till B3LA. Jag vill bara säga det som en kuriositet, dåjag blev angripen väldigt kraftigt i kammaren av Olof Palme, för ett brott motalliansfriheten. Att över huvud taget ha kontakter med ett Natoland! Med denbakgrund som han hade så var det ganska uppseendeväckande. Jag klaradeden debatten genom att ta fram avtalet när Sverige hade försökt att säljaViggen till Holland, Belgien och Danmark,4 var det väl, där den dåvaranderegeringen hade utfäst sig att svara för underhåll och leverans av reservdelar
4 Även Norge ingick bland dessa NATO-länder, red. anm.
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även under krig. Där har vi alltså frågan om sådan där politisk dubbelmoral, i 
sin mest utmärkande form. Det var en parentes, men nog så viktig. 

När jag blev försvarsminister andra gången så var jag egentligen ganska 
RO\FNOLJ��I|U�MDJ�W\FNHU�DWW�QL�KDGH�PLVVN|WW�À\JSODQVIUnJDQ�RFK�MDJ�NDQ�VlJD�
det, för första och sista gången så sökte jag sanningen i spriten. När jag kom 
hem efter att regeringen hade tillträtt sent på kvällen, satte jag mig och tog 
fram papper och penna och ett glas whisky och tänkte hur fan ska jag göra nu 
och då helt plötsligt förstod jag att nu gäller det att göra schackbrädet rent. 
Vi skippar alltihop. Vi går ut och tar in offert från utländska leverantörer och 
då får vi för det första, så att säga rent bord. Utländska leverantörer kommer 
förmodligen att vara intresserade att leverera för att kunna konkurrera ut den 
DYDQFHUDGH�VYHQVND�À\JLQGXVWULQ��'HW�VNXOOH�MX�KD�YDULW�HQ�VWDWXVJUHM�I|U�HQ�
XWOlQGVN�NRQNXUUHQW��6DPWLGLJW�YDU�GHW�HQ�EOnVODPSD�I|U�VYHQVN�À\JLQGXVWUL�
att visa att man hade konkurrensförmåga och med det här beslutet gick jag 
och sov. 

6HGDQ�JLFN�MDJ�RFK�WDODGH�PHG�7RUEM|UQ�)lOOGLQ�RFK�¿FN�JU|QW�OMXV��6HGDQ�
ringde jag till Sten Gustafsson och åkte på kvällen ner till Linköping och åt 
middag med honom och Tore Gullstrand. Jag talade om att så här ska vi göra 
nu och, ja, så blev det och genom att så att säga se till att man börjar med en 
helt ny giv i det här nya partiet så blev det politiskt möjligt. Helt enkelt att 
så småningom lansera hela JAS-projektet, som hade legat som en skugga i 
bakgrunden hela tiden, men nu blev det helt plötsligt politiskt möjligt. Och 
nu kan Sven fortsätta.

sven hirdman:
Tack för det. Jag tänker då gå in mer i detalj på hur det gick till vid årsskiftet 
1979 – 1980. 

Jag tillträdde som statssekreterare i slutet på oktober 1979. Den 20 
november åkte jag med mina medarbetare Peter Lagerblad och Bengt 
$QGHUEHUJ� WLOO� 6DDE� I|U� DWW� EHNDQWD� PLJ� PHG� À\JSODQVIUnJDQ�� 6DDEV� 6WHQ�
Gustafsson, Tore Gullstrand, Harald Schröder och Tommy Ivarsson och Kai 
Hammerich var med också. Gullstrand gjorde en föredragning och där fanns 
det 6 – 7 alternativ som Saab fått i uppdrag att utreda. Det var A20, bygga om 
Draken, SK 2 och så vidare och längst ned, nr 6 eller 7, så stod det någonting 
som hette JAS. 

”Jaha”, frågade jag, ”vad är det?” Jo, det är någonting som man skulle kunna 
göra framöver med ny teknik, kompositteknik. Man skulle kunna göra ett 
À\JSODQ�VRP�YlJHU�KlOIWHQ�Vn�P\FNHW�VRP�9LJJHQ��GHW�YLOO�VlJD����WRQ�RFK�
som har lika bra prestanda som F-16. Man skulle kunna göra detta till ett 
fast pris och man skulle kunna ta ett OLIH�F\FOH�FRQFHSW, men det kräver att 
industrin får ta ett större ansvar. Industrin var inte särskilt påträngande utan 
industrin höll på med de här projekten, som man hade fått i uppdrag av 
regeringen att utreda, men det fanns där som en vision. Jag tyckte det där 
var intressant, så jag bad Saab att skriva ett papper om det här och komma 
upp i departementet med. Tore Gullstrand kom upp med ett sådant papper 
i december. Under tiden så satte vi på departementet igång med att räkna. 
Peter Lagerblad, Bengt Anderberg och jag fann då att med den nyckeln som 
IDQQV� I|U� I|UGHOQLQJHQ�DY� I|UVYDUVEXGJHWHQ�����SURFHQW�XQJHIlU� WLOO�À\JHW��
30+ någonting till armén och 17 till marinen och lite till de gemensamma 
staberna, kunde man se att från 1980 till 2000 fanns det så mycket pengar 
I|U�À\JYDSQHW��8QJHIlU�Vn�P\FNHW�IDQQV�GHW�I|U�PDWHULHO�RFK�Vn�P\FNHW�IDQQV�
GHW� I|U� À\JSODQVDQVNDIIQLQJ��9L� UlNQDGH� Gn� IUDP� HQ� VLIIUD�� �����PLOMDUGHU�
XQJHIlU��Vn�P\FNHW�SHQJDU�IDQQV�GHW�I|U�DWW�VDWVD�Sn�Q\�À\JPDWHULHO��'HW�EOHY�
JAS-ramen. Så kom Tore upp och då sa vi: ”Jaha, ni kan få försöka göra det 
här planet, men så här mycket pengar har vi, varken mer eller mindre, det är 
de här pengarna vi har”. Industrin tog utmaningen. 

Sedan då förankringen. Efter att jag hade varit på Saab åkte Eric 
.U|QPDUN�QHU�GLW�RFK�¿FN�VDPPD�I|UHGUDJQLQJ��6HGDQ�JlOOGH�GHW�DWW�I|UV|ND�
påverka opinionen. Ett var staberna. Flygvapnet, Dick Stenberg, de var redan 
inkörda på de gamla alternativen, de kunde inte vända på klacken, utan när 
À\JYDSHQFKHIHQ�NRP�PHG�VLWW�I|UVODJ�I|UH�MXO�Vn�YDU�GHW�DQWLQJHQ�HWW�XWOlQGVNW�
plan eller göra någon avancerad Åsling. Vi kunde vända på Försvarsstaben 
däremot. Vi hade kontakt med souschefen Bengt Lehander och ÖB Lennart 
Ljung och de insåg, ja Eric hade ju också bearbetat dem, att det här kunde 
vara intressant. Så när ÖB:s rekommendation kom efter nyår då var det att 
satsa på JAS:en. 

Sedan när man går vidare lite så var det en politisk förankring och 
2OOH� *|UDQVVRQ�� VRP� ¿QQV� KlU�� YDU� GHQ� OHGDQGH� VRFLDOGHPRNUDWHQ� L�
försvarsutskottet, så jag bjöd hem Olle. Den 14 januari var Olle hemma 

även under krig. Där har vi alltså frågan om sådan där politisk dubbelmoral, isin mest utmärkande form. Det var en parentes, men nog så viktig.När jag blev försvarsminister andra gången så var jag egentligen ganskaolycklig, för jag tycker att ni hade misskött flygplansfrågan och jag kan sägadet, för första och sista gången så sökte jag sanningen i spriten. När jag komhem efter att regeringen hade tillträtt sent på kvällen, satte jag mig och togfram papper och penna och ett glas whisky och tänkte hur fan ska jag göra nuoch då helt plötsligt förstod jag att nu gäller det att göra schackbrädet rent.Vi skippar alltihop. Vi går ut och tar in offert från utländska leverantörer ochdå får vi för det första, så att säga rent bord. Utländska leverantörer kommerförmodligen att vara intresserade att leverera för att kunna konkurrera ut denavancerade svenska flygindustrin. Det skulle ju ha varit en statusgrej för enutländsk konkurrent. Samtidigt var det en blåslampa för svensk flygindustriatt visa att man hade konkurrensförmåga och med det här beslutet gick jagoch sov.Sedan gick jag och talade med Torbjörn Fälldin och fick grönt ljus. Sedanringde jag till Sten Gustafsson och åkte på kvällen ner till Linköping och åtmiddag med honom och Tore Gullstrand. Jag talade om att så här ska vi göranu och, ja, så blev det och genom att så att säga se till att man börjar med enhelt ny giv i det här nya partiet så blev det politiskt möjligt. Helt enkelt attså småningom lansera hela JAS-projektet, som hade legat som en skugga ibakgrunden hela tiden, men nu blev det helt plötsligt politiskt möjligt. Ochnu kan Sven fortsätta.
SVEN HIRDMAN:Tack för det. Jag tänker då gå in mer i detalj på hur det gick till vid årsskiftet1979 — 1980.Jag tillträdde som statssekreterare i slutet på oktober 1979. Den 20november åkte jag med mina medarbetare Peter Lagerblad och BengtAnderberg till Saab för att bekanta mig med flygplansfrågan. Saabs StenGustafsson, Tore Gullstrand, Harald Schröder och Tommy Ivarsson och KaiHammerich var med också. Gullstrand gjorde en föredragning och där fannsdet 6 — 7 alternativ som Saab fatt i uppdrag att utreda. Det var A20, bygga omDraken, SK 2 och så vidare och längst ned, nr 6 eller 7, så stod det någontingsom hette JAS.
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"Jaha", frågade jag, "vad är det?" Jo, det är någonting som man skulle kunnagöra framöver med ny teknik, kompositteknik. Man skulle kunna göra ettflygplan som väger hälften så mycket som Viggen, det vill säga 10 ton ochsom har lika bra prestanda som F-16. Man skulle kunna göra detta till ettfast pris och man skulle kunna ta ett We cycle concept, men det kräver attindustrin far ta ett större ansvar. Industrin var inte särskilt påträngande utanindustrin höll på med de här projekten, som man hade fått i uppdrag avregeringen att utreda, men det fanns där som en vision. Jag tyckte det därvar intressant, så jag bad Saab att skriva ett papper om det här och kommaupp i departementet med. Tore Gullstrand kom upp med ett sådant papperi december. Under tiden så satte vi på departementet igång med att räkna.Peter Lagerblad, Bengt Anderberg och jag fann då att med den nyckeln somfanns för fördelningen av försvarsbudgeten, 34 procent ungefär till flyget,30+ någonting till armen och 17 till marinen och lite till de gemensammastaberna, kunde man se att från 1980 till 2000 fanns det så mycket pengarför flygvapnet. Ungefär så mycket fanns det för materiel och så mycket fannsdet för flygplansanskaffiiing. Vi räknade då fram en siffra, 18,9 miljarderungefär, så mycket pengar fanns det för att satsa på ny flygmateriel. Det blevJAS-ramen. Så kom Tore upp och då sa vi: "Jaha, ni kan få försöka göra dethär planet, men så här mycket pengar har vi, varken mer eller mindre, det ärde här pengarna vi har". Industrin tog utmaningen.Sedan då förankringen. Efter att jag hade varit på Saab åkte EricKrönmark ner dit och fick samma föredragning. Sedan gällde det att försökapåverka opinionen. Ett var staberna. Flygvapnet, Dick Stenberg, de var redaninkörda på de gamla alternativen, de kunde inte vända på klacken, utan närflygvapenchefen kom med sitt förslag före jul så var det antingen ett utländsktplan eller göra någon avancerad Åsling. Vi kunde vända på Försvarsstabendäremot. Vi hade kontakt med souschefen Bengt Lehander och ÖB LennartLjung och de insåg, ja Eric hade ju också bearbetat dem, att det här kundevara intressant. Så när ÖB:s rekommendation kom efter nyår då var det attsatsa på JAS:en.Sedan när man går vidare lite så var det en politisk förankring och011e Göransson, som finns här, var den ledande socialdemokraten iförsvarsutskottet, så jag bjöd hem 011e. Den 14 januari var 011e hemma
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även under krig. Där har vi alltså frågan om sådan där politisk dubbelmoral, i 
sin mest utmärkande form. Det var en parentes, men nog så viktig. 

När jag blev försvarsminister andra gången så var jag egentligen ganska 
RO\FNOLJ��I|U�MDJ�W\FNHU�DWW�QL�KDGH�PLVVN|WW�À\JSODQVIUnJDQ�RFK�MDJ�NDQ�VlJD�
det, för första och sista gången så sökte jag sanningen i spriten. När jag kom 
hem efter att regeringen hade tillträtt sent på kvällen, satte jag mig och tog 
fram papper och penna och ett glas whisky och tänkte hur fan ska jag göra nu 
och då helt plötsligt förstod jag att nu gäller det att göra schackbrädet rent. 
Vi skippar alltihop. Vi går ut och tar in offert från utländska leverantörer och 
då får vi för det första, så att säga rent bord. Utländska leverantörer kommer 
förmodligen att vara intresserade att leverera för att kunna konkurrera ut den 
DYDQFHUDGH�VYHQVND�À\JLQGXVWULQ��'HW�VNXOOH�MX�KD�YDULW�HQ�VWDWXVJUHM�I|U�HQ�
XWOlQGVN�NRQNXUUHQW��6DPWLGLJW�YDU�GHW�HQ�EOnVODPSD�I|U�VYHQVN�À\JLQGXVWUL�
att visa att man hade konkurrensförmåga och med det här beslutet gick jag 
och sov. 

6HGDQ�JLFN�MDJ�RFK�WDODGH�PHG�7RUEM|UQ�)lOOGLQ�RFK�¿FN�JU|QW�OMXV��6HGDQ�
ringde jag till Sten Gustafsson och åkte på kvällen ner till Linköping och åt 
middag med honom och Tore Gullstrand. Jag talade om att så här ska vi göra 
nu och, ja, så blev det och genom att så att säga se till att man börjar med en 
helt ny giv i det här nya partiet så blev det politiskt möjligt. Helt enkelt att 
så småningom lansera hela JAS-projektet, som hade legat som en skugga i 
bakgrunden hela tiden, men nu blev det helt plötsligt politiskt möjligt. Och 
nu kan Sven fortsätta.

sven hirdman:
Tack för det. Jag tänker då gå in mer i detalj på hur det gick till vid årsskiftet 
1979 – 1980. 

Jag tillträdde som statssekreterare i slutet på oktober 1979. Den 20 
november åkte jag med mina medarbetare Peter Lagerblad och Bengt 
$QGHUEHUJ� WLOO� 6DDE� I|U� DWW� EHNDQWD� PLJ� PHG� À\JSODQVIUnJDQ�� 6DDEV� 6WHQ�
Gustafsson, Tore Gullstrand, Harald Schröder och Tommy Ivarsson och Kai 
Hammerich var med också. Gullstrand gjorde en föredragning och där fanns 
det 6 – 7 alternativ som Saab fått i uppdrag att utreda. Det var A20, bygga om 
Draken, SK 2 och så vidare och längst ned, nr 6 eller 7, så stod det någonting 
som hette JAS. 

”Jaha”, frågade jag, ”vad är det?” Jo, det är någonting som man skulle kunna 
göra framöver med ny teknik, kompositteknik. Man skulle kunna göra ett 
À\JSODQ�VRP�YlJHU�KlOIWHQ�Vn�P\FNHW�VRP�9LJJHQ��GHW�YLOO�VlJD����WRQ�RFK�
som har lika bra prestanda som F-16. Man skulle kunna göra detta till ett 
fast pris och man skulle kunna ta ett OLIH�F\FOH�FRQFHSW, men det kräver att 
industrin får ta ett större ansvar. Industrin var inte särskilt påträngande utan 
industrin höll på med de här projekten, som man hade fått i uppdrag av 
regeringen att utreda, men det fanns där som en vision. Jag tyckte det där 
var intressant, så jag bad Saab att skriva ett papper om det här och komma 
upp i departementet med. Tore Gullstrand kom upp med ett sådant papper 
i december. Under tiden så satte vi på departementet igång med att räkna. 
Peter Lagerblad, Bengt Anderberg och jag fann då att med den nyckeln som 
IDQQV� I|U� I|UGHOQLQJHQ�DY� I|UVYDUVEXGJHWHQ�����SURFHQW�XQJHIlU� WLOO�À\JHW��
30+ någonting till armén och 17 till marinen och lite till de gemensamma 
staberna, kunde man se att från 1980 till 2000 fanns det så mycket pengar 
I|U�À\JYDSQHW��8QJHIlU�Vn�P\FNHW�IDQQV�GHW�I|U�PDWHULHO�RFK�Vn�P\FNHW�IDQQV�
GHW� I|U� À\JSODQVDQVNDIIQLQJ��9L� UlNQDGH� Gn� IUDP� HQ� VLIIUD�� �����PLOMDUGHU�
XQJHIlU��Vn�P\FNHW�SHQJDU�IDQQV�GHW�I|U�DWW�VDWVD�Sn�Q\�À\JPDWHULHO��'HW�EOHY�
JAS-ramen. Så kom Tore upp och då sa vi: ”Jaha, ni kan få försöka göra det 
här planet, men så här mycket pengar har vi, varken mer eller mindre, det är 
de här pengarna vi har”. Industrin tog utmaningen. 

Sedan då förankringen. Efter att jag hade varit på Saab åkte Eric 
.U|QPDUN�QHU�GLW�RFK�¿FN�VDPPD�I|UHGUDJQLQJ��6HGDQ�JlOOGH�GHW�DWW�I|UV|ND�
påverka opinionen. Ett var staberna. Flygvapnet, Dick Stenberg, de var redan 
inkörda på de gamla alternativen, de kunde inte vända på klacken, utan när 
À\JYDSHQFKHIHQ�NRP�PHG�VLWW�I|UVODJ�I|UH�MXO�Vn�YDU�GHW�DQWLQJHQ�HWW�XWOlQGVNW�
plan eller göra någon avancerad Åsling. Vi kunde vända på Försvarsstaben 
däremot. Vi hade kontakt med souschefen Bengt Lehander och ÖB Lennart 
Ljung och de insåg, ja Eric hade ju också bearbetat dem, att det här kunde 
vara intressant. Så när ÖB:s rekommendation kom efter nyår då var det att 
satsa på JAS:en. 

Sedan när man går vidare lite så var det en politisk förankring och 
2OOH� *|UDQVVRQ�� VRP� ¿QQV� KlU�� YDU� GHQ� OHGDQGH� VRFLDOGHPRNUDWHQ� L�
försvarsutskottet, så jag bjöd hem Olle. Den 14 januari var Olle hemma 

även under krig. Där har vi alltså frågan om sådan där politisk dubbelmoral, isin mest utmärkande form. Det var en parentes, men nog så viktig.När jag blev försvarsminister andra gången så var jag egentligen ganskaolycklig, för jag tycker att ni hade misskött flygplansfrågan och jag kan sägadet, för första och sista gången så sökte jag sanningen i spriten. När jag komhem efter att regeringen hade tillträtt sent på kvällen, satte jag mig och togfram papper och penna och ett glas whisky och tänkte hur fan ska jag göra nuoch då helt plötsligt förstod jag att nu gäller det att göra schackbrädet rent.Vi skippar alltihop. Vi går ut och tar in offert från utländska leverantörer ochdå får vi för det första, så att säga rent bord. Utländska leverantörer kommerförmodligen att vara intresserade att leverera för att kunna konkurrera ut denavancerade svenska flygindustrin. Det skulle ju ha varit en statusgrej för enutländsk konkurrent. Samtidigt var det en blåslampa för svensk flygindustriatt visa att man hade konkurrensförmåga och med det här beslutet gick jagoch sov.Sedan gick jag och talade med Torbjörn Fälldin och fick grönt ljus. Sedanringde jag till Sten Gustafsson och åkte på kvällen ner till Linköping och åtmiddag med honom och Tore Gullstrand. Jag talade om att så här ska vi göranu och, ja, så blev det och genom att så att säga se till att man börjar med enhelt ny giv i det här nya partiet så blev det politiskt möjligt. Helt enkelt attså småningom lansera hela JAS-projektet, som hade legat som en skugga ibakgrunden hela tiden, men nu blev det helt plötsligt politiskt möjligt. Ochnu kan Sven fortsätta.
SVEN HIRDMAN:Tack för det. Jag tänker då gå in mer i detalj på hur det gick till vid årsskiftet1979 — 1980.Jag tillträdde som statssekreterare i slutet på oktober 1979. Den 20november åkte jag med mina medarbetare Peter Lagerblad och BengtAnderberg till Saab för att bekanta mig med flygplansfrågan. Saabs StenGustafsson, Tore Gullstrand, Harald Schröder och Tommy Ivarsson och KaiHammerich var med också. Gullstrand gjorde en föredragning och där fannsdet 6 — 7 alternativ som Saab fatt i uppdrag att utreda. Det var A20, bygga omDraken, SK 2 och så vidare och längst ned, nr 6 eller 7, så stod det någontingsom hette JAS.
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"Jaha", frågade jag, "vad är det?" Jo, det är någonting som man skulle kunnagöra framöver med ny teknik, kompositteknik. Man skulle kunna göra ettflygplan som väger hälften så mycket som Viggen, det vill säga 10 ton ochsom har lika bra prestanda som F-16. Man skulle kunna göra detta till ettfast pris och man skulle kunna ta ett We cycle concept, men det kräver attindustrin far ta ett större ansvar. Industrin var inte särskilt påträngande utanindustrin höll på med de här projekten, som man hade fått i uppdrag avregeringen att utreda, men det fanns där som en vision. Jag tyckte det därvar intressant, så jag bad Saab att skriva ett papper om det här och kommaupp i departementet med. Tore Gullstrand kom upp med ett sådant papperi december. Under tiden så satte vi på departementet igång med att räkna.Peter Lagerblad, Bengt Anderberg och jag fann då att med den nyckeln somfanns för fördelningen av försvarsbudgeten, 34 procent ungefär till flyget,30+ någonting till armen och 17 till marinen och lite till de gemensammastaberna, kunde man se att från 1980 till 2000 fanns det så mycket pengarför flygvapnet. Ungefär så mycket fanns det för materiel och så mycket fannsdet för flygplansanskaffiiing. Vi räknade då fram en siffra, 18,9 miljarderungefär, så mycket pengar fanns det för att satsa på ny flygmateriel. Det blevJAS-ramen. Så kom Tore upp och då sa vi: "Jaha, ni kan få försöka göra dethär planet, men så här mycket pengar har vi, varken mer eller mindre, det ärde här pengarna vi har". Industrin tog utmaningen.Sedan då förankringen. Efter att jag hade varit på Saab åkte EricKrönmark ner dit och fick samma föredragning. Sedan gällde det att försökapåverka opinionen. Ett var staberna. Flygvapnet, Dick Stenberg, de var redaninkörda på de gamla alternativen, de kunde inte vända på klacken, utan närflygvapenchefen kom med sitt förslag före jul så var det antingen ett utländsktplan eller göra någon avancerad Åsling. Vi kunde vända på Försvarsstabendäremot. Vi hade kontakt med souschefen Bengt Lehander och ÖB LennartLjung och de insåg, ja Eric hade ju också bearbetat dem, att det här kundevara intressant. Så när ÖB:s rekommendation kom efter nyår då var det attsatsa på JAS:en.Sedan när man går vidare lite så var det en politisk förankring och011e Göransson, som finns här, var den ledande socialdemokraten iförsvarsutskottet, så jag bjöd hem 011e. Den 14 januari var 011e hemma
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hos mig i Smedslätten och vi talade lite om det här. Jag förstod då att för 
socialdemokraterna var JAS mycket mer aptitligt än B3LA, som var attack, 
och JAS var jakt – det är symbolik och psykologi i sådant här. 

Eric hade kontakt med partiledarna med samma respons. Sedan hade vi 
en föredragning i regeringen i februari. Eric tyckte den blev rätt lång, det blev 
den, den var väldigt lång, men jag kan här bara sammanfatta vad slutsatserna 
var i den där regeringsföredragningen. 

Det var att SK 2, om man tog det så var det ett konkret beslut nu. God 
verkan mot sjömål – sjömålsroboten. Men det var så att säga världens bästa 
À\JSODQ�DWW�VNMXWD�Sn�¿HQGHQ��I|UXWVDWW�DWW�¿HQGHQ�LQWH�VN|W�WLOOEDND��

6HGDQ�KDGH�YL�)�����%UD�À\JSODQ��NRQNUHW��EHVOXW�QX��*RG�YHUNDQ�PRW�
VM|PnO�� PHQ� VlNHUKHWVSROLWLVND� SUREOHP�� YDOXWDXWÀ|GH�� QHGOlJJQLQJ� DY�
À\JLQGXVWULQ��SnYHUNDQ�Sn�9LJJHQV\VWHP��

Sedan hade vi då JAS:en. God verkan mot sjömål och vi kunde behålla 
HQ� VYHQVN�À\JLQGXVWUL�� XWQ\WWMD� VYHQVN� WHNQRORJL�� SUR¿O� RFK� Vn� YLGDUH�� (Q�
viktig faktor var att om man hade satsat på SK 2, på Åslingen, då hade 
vi tagit 12 miljarder av de här pengarna vi hade i långtidsramen och det 
innebar att vi inte skulle haft pengar till en ersättning av Viggensystemen 
i framtiden. Så den taktiska bedömningen var att antingen så tror man att 
det är ett stort taktiskt hot mot Sverige i slutet på 80-talet och man måste 
KD� PDVVRU� DY� Q\D� DWWDFNÀ\JSODQ� L� QlUWLG� HOOHU� Vn� VlJHU� PDQ� QHM�� GHW� lU�
inte det viktiga, det viktiga är långsiktigheten, det är jakten. Det är tiden 
HIWHU�9LJJHQ�RFK�Gn�PnVWH�YL�KD�HQ�NYDOL¿FHUDG�À\JLQGXVWUL��GHW�EOHY�-$6�� 
(Bilaga 4.)

 Sen för att fortsätta här så gjorde Eric tre väldigt tunga insatser. Det 
nämnde han själv lite här. Att slå fast att man ska gå fram på två täter. Det ena 
YDU�>HQ�VYHQVN@�-$6�RFK�GHW�DQGUD�YDU�HWW�XWOlQGVNW�DOWHUQDWLY��

Det var inte riktigt med när jag talade med Saab, men det måste jag säga 
var Eric Krönmarks insats. Det andra var ett möte vi hade på Grand hotell 
med Saabs ledning och Eric och mig själv, och Eric ställde dem då mot 
väggen. Så här är det, vi har den här ramen, varken mer eller mindre. 

Vi har två alternativ och det är inte givet vilket det blir och det återstår att 
utvärdera. Att projektera JAS:en kostar 400 miljoner och staten betalar 200 
och industrin får betala 200. Take it or leave it! Det var oerhört klara verba 
och det blev så.

Det tredje som var oerhört viktigt var att JAS-beslutet måste tas i samband 
med försvarsbeslutet 1982. Det går inte att ta det utanför för det är en total 
avvägning, så det var tidsramen. 

Sedan politisk förankring, det var också centern – Åsling och hans 
VWDWVVHNUHWHUDUH��'H�GUHY�LJHQRP�DWW�PDQ�PnVWH�VDWVD�lYHQ�Sn�FLYLOW�À\J��)|U�
WURWV�DOOW�PHG�-$6�HQ�Vn�VNXOOH�GHQ�PLOLWlUD�XWYHFNOLQJHQ�Jn�QHG�RFK�Gn�¿FN�
Åsling hosta upp 500 miljoner kronor. 300 gick till Saab Fairchild och 200 
WLOO�>9ROYR@�)O\JPRWRU�I|U�PRWRUHUQD�WLOO�GHWWD�SODQ��

Man kan ju diskutera om det var värt pengarna eller inte, men hur som 
KHOVW�Vn�KDGH�YL�PHG�FHQWHUQ�Sn�EnWHQ��6RFLDOGHPRNUDWHUQD�¿FN�KHOD�WLGHQ��IUnQ�
Olle Göransson den 14 januari 1980 fram till försvarsbeslutet, nästan daglig 
information om JAS. Jag har en promemoria (bilaga 5), jag ska inte läsa upp 
den här, men det är 28 punkter, om olika tillfällen då socialdemokraterna av 
UHJHULQJHQ�¿FN�LQIRUPDWLRQ�RP�-$6�SURMHNWHW�RFK�GH�YDU�PHG�Sn�EnWHQ��'HW�
var ett utmärkt samarbete och nyckelpersonen var Ulf Larsson. 

Så kom då den andra perioden av förankringen och det var på våren 
1982. Materielverket och industrin i JAS hade förhandlat färdigt sent på 
Valborgsmässoafton den 30 april, 1982. Det var svåra förhandlingar, Gunnar 
Lindqvist kan ju berätta en del om det. Det fanns i alla fall ett beslut och vi 
gick ut med pressmeddelande och föredragning inför försvarsutskottet och 
försvarsberedningen. 

I början på maj vände socialdemokraterna på klacken och hänvisade 
till vissa villkor. De hade ställt upp sju villkor i mars och vi ansåg att alla 
deras villkor var uppfyllda men då vände de på klacken och sade: ”Nej, vi 
är inte beredda att ta beslutet nu, vi vill skjuta upp det.” I departementet 
blev mina medarbetare rätt nervösa och sade, vi kan inte gå fram med JAS-
propositionen till riksdagen. Regeringen Fälldin II hade, var det en eller tre 
rösters majoritet i riksdagen, vi klarar inte det här. Vi får skjuta upp det. Jag 
sa nej, jag hade Torsten Gustafsson med mig, to call that bluff. Det var alltså 
rent taktiskt, som jag såg det, att socialdemokraterna inte ville tillåta den 
borgerliga regeringen att ta detta viktiga beslut. Det skulle tas efter valet av 
en socialdemokratisk regering som var mycket sannolikt. Min uppfattning 
var att JAS-beslutet måste tas i samband med det stora försvarsbeslutet 1982, 
DQQDUV�VNXOOH�YL�YDUD�WLOOEDND�L�À\JSODQVHUVlWWQLQJVPRUDVHW��'HW�YDU�P\FNHW�
debatt om det där. (Bilaga 6.)

hos mig i Smedslätten och vi talade lite om det här. Jag förstod då att försocialdemokraterna var JAS mycket mer aptitligt än B3LA, som var attack,och JAS var jakt — det är symbolik och psykologi i sådant här.Eric hade kontakt med partiledarna med samma respons. Sedan hade vien föredragning i regeringen i februari. Eric tyckte den blev rätt lång, det blevden, den var väldigt lång, men jag kan här bara sammanfatta vad slutsatsernavar i den där regeringsföredragningen.Det var att SK 2, om man tog det så var det ett konkret beslut nu. Godverkan mot sjömål — sjömålsroboten. Men det var så att säga världens bästaflygplan att skjuta på fienden, förutsatt att fienden inte sköt tillbaka!Sedan hade vi F-16. Bra flygplan, konkret, beslut nu. God verkan motsjömål, men säkerhetspolitiska problem, valutautflöde, nedläggning avflygindustrin, påverkan på Viggensystem.Sedan hade vi då JAS:en. God verkan mot sjömål och vi kunde behållaen svensk flygindustri, utnyttja svensk teknologi, profil och så vidare. Enviktig faktor var att om man hade satsat på SK 2, på Aslingen, då hadevi tagit 12 miljarder av de här pengarna vi hade i långtidsramen och detinnebar att vi inte skulle haft pengar till en ersättning av Viggensystemeni framtiden. Så den taktiska bedömningen var att antingen så tror man attdet är ett stort taktiskt hot mot Sverige i slutet på 80-talet och man måsteha massor av nya attackflygplan i närtid eller så säger man nej, det ärinte det viktiga, det viktiga är långsiktigheten, det är jakten. Det är tidenefter Viggen och då måste vi ha en kvalificerad flygindustri, det blev JAS.(Bilaga 4.)Sen för att fortsätta här så gjorde Eric tre väldigt tunga insatser. Detnämnde han själv lite här. Att slå fast att man ska gå fram på två täter. Det enavar [en svensk] JAS och det andra var ett utländskt alternativ.Det var inte riktigt med när jag talade med Saab, men det måste jag sägavar Eric Krönmarks insats. Det andra var ett möte vi hade på Grand hotellmed Saabs ledning och Eric och mig själv, och Eric ställde dem då motväggen. Så här är det, vi har den här ramen, varken mer eller mindre.Vi har två alternativ och det är inte givet vilket det blir och det återstår attutvärdera. Att projektera JAS:en kostar 400 miljoner och staten betalar 200och industrin far betala 200. Take it or leave it! Det var oerhört klara verbaoch det blev så.
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Det tredje som var oerhört viktigt var att JAS-beslutet måste tas i sambandmed försvarsbeslutet 1982. Det går inte att ta det utanför för det är en totalavvägning, så det var tidsramen.Sedan politisk förankring, det var också centern — Asling och hansstatssekreterare. De drev igenom att man måste satsa även på civilt flyg. Förtrots allt med JAS:en så skulle den militära utvecklingen gå ned och då fickAsling hosta upp 500 miljoner kronor. 300 gick till Saab Fairchild och 200till [Volvo] Flygmotor för motorerna till detta plan.Man kan ju diskutera om det var värt pengarna eller inte, men hur somhelst så hade vi med centern på båten. Socialdemokraterna fick hela tiden, från011e Göransson den 14 januari 1980 fram till försvarsbeslutet, nästan dagliginformation om JAS. Jag har en promemoria (bilaga 5), jag ska inte läsa uppden här, men det är 28 punkter, om olika tillfällen då socialdemokraterna avregeringen fick information om JAS-projektet och de var med på båten. Detvar ett utmärkt samarbete och nyckelpersonen var Ulf Larsson.Så kom då den andra perioden av förankringen och det var på våren1982. Materielverket och industrin i JAS hade förhandlat färdigt sent påValborgsmässoafton den 30 april, 1982. Det var svåra förhandlingar, GunnarLindqvist kan ju berätta en del om det. Det fanns i alla fall ett beslut och vigick ut med pressmeddelande och föredragning inför försvarsutskottet ochförsvarsberedningen.I början på maj vände socialdemokraterna på klacken och hänvisadetill vissa villkor. De hade ställt upp sju villkor i mars och vi ansåg att alladeras villkor var uppfyllda men då vände de på klacken och sade: "Nej, viär inte beredda att ta beslutet nu, vi vill skjuta upp det." I departementetblev mina medarbetare rätt nervösa och sade, vi kan inte gå fram med JAS-propositionen till riksdagen. Regeringen Fälldin II hade, var det en eller trerösters majoritet i riksdagen, vi klarar inte det här. Vi far skjuta upp det. Jagsa nej, jag hade Torsten Gustafsson med mig, to call that bluff. Det var alltsårent taktiskt, som jag såg det, att socialdemokraterna inte ville tillåta denborgerliga regeringen att ta detta viktiga beslut. Det skulle tas efter valet aven socialdemokratisk regering som var mycket sannolikt. Min uppfattningvar att JAS-beslutet måste tas i samband med det stora försvarsbeslutet 1982,annars skulle vi vara tillbaka i flygplansersättningsmoraset. Det var mycketdebatt om det där. (Bilaga 6.)
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hos mig i Smedslätten och vi talade lite om det här. Jag förstod då att för 
socialdemokraterna var JAS mycket mer aptitligt än B3LA, som var attack, 
och JAS var jakt – det är symbolik och psykologi i sådant här. 

Eric hade kontakt med partiledarna med samma respons. Sedan hade vi 
en föredragning i regeringen i februari. Eric tyckte den blev rätt lång, det blev 
den, den var väldigt lång, men jag kan här bara sammanfatta vad slutsatserna 
var i den där regeringsföredragningen. 

Det var att SK 2, om man tog det så var det ett konkret beslut nu. God 
verkan mot sjömål – sjömålsroboten. Men det var så att säga världens bästa 
À\JSODQ�DWW�VNMXWD�Sn�¿HQGHQ��I|UXWVDWW�DWW�¿HQGHQ�LQWH�VN|W�WLOOEDND��

6HGDQ�KDGH�YL�)�����%UD�À\JSODQ��NRQNUHW��EHVOXW�QX��*RG�YHUNDQ�PRW�
VM|PnO�� PHQ� VlNHUKHWVSROLWLVND� SUREOHP�� YDOXWDXWÀ|GH�� QHGOlJJQLQJ� DY�
À\JLQGXVWULQ��SnYHUNDQ�Sn�9LJJHQV\VWHP��

Sedan hade vi då JAS:en. God verkan mot sjömål och vi kunde behålla 
HQ� VYHQVN�À\JLQGXVWUL�� XWQ\WWMD� VYHQVN� WHNQRORJL�� SUR¿O� RFK� Vn� YLGDUH�� (Q�
viktig faktor var att om man hade satsat på SK 2, på Åslingen, då hade 
vi tagit 12 miljarder av de här pengarna vi hade i långtidsramen och det 
innebar att vi inte skulle haft pengar till en ersättning av Viggensystemen 
i framtiden. Så den taktiska bedömningen var att antingen så tror man att 
det är ett stort taktiskt hot mot Sverige i slutet på 80-talet och man måste 
KD� PDVVRU� DY� Q\D� DWWDFNÀ\JSODQ� L� QlUWLG� HOOHU� Vn� VlJHU� PDQ� QHM�� GHW� lU�
inte det viktiga, det viktiga är långsiktigheten, det är jakten. Det är tiden 
HIWHU�9LJJHQ�RFK�Gn�PnVWH�YL�KD�HQ�NYDOL¿FHUDG�À\JLQGXVWUL��GHW�EOHY�-$6�� 
(Bilaga 4.)

 Sen för att fortsätta här så gjorde Eric tre väldigt tunga insatser. Det 
nämnde han själv lite här. Att slå fast att man ska gå fram på två täter. Det ena 
YDU�>HQ�VYHQVN@�-$6�RFK�GHW�DQGUD�YDU�HWW�XWOlQGVNW�DOWHUQDWLY��

Det var inte riktigt med när jag talade med Saab, men det måste jag säga 
var Eric Krönmarks insats. Det andra var ett möte vi hade på Grand hotell 
med Saabs ledning och Eric och mig själv, och Eric ställde dem då mot 
väggen. Så här är det, vi har den här ramen, varken mer eller mindre. 

Vi har två alternativ och det är inte givet vilket det blir och det återstår att 
utvärdera. Att projektera JAS:en kostar 400 miljoner och staten betalar 200 
och industrin får betala 200. Take it or leave it! Det var oerhört klara verba 
och det blev så.

Det tredje som var oerhört viktigt var att JAS-beslutet måste tas i samband 
med försvarsbeslutet 1982. Det går inte att ta det utanför för det är en total 
avvägning, så det var tidsramen. 

Sedan politisk förankring, det var också centern – Åsling och hans 
VWDWVVHNUHWHUDUH��'H�GUHY�LJHQRP�DWW�PDQ�PnVWH�VDWVD�lYHQ�Sn�FLYLOW�À\J��)|U�
WURWV�DOOW�PHG�-$6�HQ�Vn�VNXOOH�GHQ�PLOLWlUD�XWYHFNOLQJHQ�Jn�QHG�RFK�Gn�¿FN�
Åsling hosta upp 500 miljoner kronor. 300 gick till Saab Fairchild och 200 
WLOO�>9ROYR@�)O\JPRWRU�I|U�PRWRUHUQD�WLOO�GHWWD�SODQ��

Man kan ju diskutera om det var värt pengarna eller inte, men hur som 
KHOVW�Vn�KDGH�YL�PHG�FHQWHUQ�Sn�EnWHQ��6RFLDOGHPRNUDWHUQD�¿FN�KHOD�WLGHQ��IUnQ�
Olle Göransson den 14 januari 1980 fram till försvarsbeslutet, nästan daglig 
information om JAS. Jag har en promemoria (bilaga 5), jag ska inte läsa upp 
den här, men det är 28 punkter, om olika tillfällen då socialdemokraterna av 
UHJHULQJHQ�¿FN�LQIRUPDWLRQ�RP�-$6�SURMHNWHW�RFK�GH�YDU�PHG�Sn�EnWHQ��'HW�
var ett utmärkt samarbete och nyckelpersonen var Ulf Larsson. 

Så kom då den andra perioden av förankringen och det var på våren 
1982. Materielverket och industrin i JAS hade förhandlat färdigt sent på 
Valborgsmässoafton den 30 april, 1982. Det var svåra förhandlingar, Gunnar 
Lindqvist kan ju berätta en del om det. Det fanns i alla fall ett beslut och vi 
gick ut med pressmeddelande och föredragning inför försvarsutskottet och 
försvarsberedningen. 

I början på maj vände socialdemokraterna på klacken och hänvisade 
till vissa villkor. De hade ställt upp sju villkor i mars och vi ansåg att alla 
deras villkor var uppfyllda men då vände de på klacken och sade: ”Nej, vi 
är inte beredda att ta beslutet nu, vi vill skjuta upp det.” I departementet 
blev mina medarbetare rätt nervösa och sade, vi kan inte gå fram med JAS-
propositionen till riksdagen. Regeringen Fälldin II hade, var det en eller tre 
rösters majoritet i riksdagen, vi klarar inte det här. Vi får skjuta upp det. Jag 
sa nej, jag hade Torsten Gustafsson med mig, to call that bluff. Det var alltså 
rent taktiskt, som jag såg det, att socialdemokraterna inte ville tillåta den 
borgerliga regeringen att ta detta viktiga beslut. Det skulle tas efter valet av 
en socialdemokratisk regering som var mycket sannolikt. Min uppfattning 
var att JAS-beslutet måste tas i samband med det stora försvarsbeslutet 1982, 
DQQDUV�VNXOOH�YL�YDUD�WLOOEDND�L�À\JSODQVHUVlWWQLQJVPRUDVHW��'HW�YDU�P\FNHW�
debatt om det där. (Bilaga 6.)

hos mig i Smedslätten och vi talade lite om det här. Jag förstod då att försocialdemokraterna var JAS mycket mer aptitligt än B3LA, som var attack,och JAS var jakt — det är symbolik och psykologi i sådant här.Eric hade kontakt med partiledarna med samma respons. Sedan hade vien föredragning i regeringen i februari. Eric tyckte den blev rätt lång, det blevden, den var väldigt lång, men jag kan här bara sammanfatta vad slutsatsernavar i den där regeringsföredragningen.Det var att SK 2, om man tog det så var det ett konkret beslut nu. Godverkan mot sjömål — sjömålsroboten. Men det var så att säga världens bästaflygplan att skjuta på fienden, förutsatt att fienden inte sköt tillbaka!Sedan hade vi F-16. Bra flygplan, konkret, beslut nu. God verkan motsjömål, men säkerhetspolitiska problem, valutautflöde, nedläggning avflygindustrin, påverkan på Viggensystem.Sedan hade vi då JAS:en. God verkan mot sjömål och vi kunde behållaen svensk flygindustri, utnyttja svensk teknologi, profil och så vidare. Enviktig faktor var att om man hade satsat på SK 2, på Aslingen, då hadevi tagit 12 miljarder av de här pengarna vi hade i långtidsramen och detinnebar att vi inte skulle haft pengar till en ersättning av Viggensystemeni framtiden. Så den taktiska bedömningen var att antingen så tror man attdet är ett stort taktiskt hot mot Sverige i slutet på 80-talet och man måsteha massor av nya attackflygplan i närtid eller så säger man nej, det ärinte det viktiga, det viktiga är långsiktigheten, det är jakten. Det är tidenefter Viggen och då måste vi ha en kvalificerad flygindustri, det blev JAS.(Bilaga 4.)Sen för att fortsätta här så gjorde Eric tre väldigt tunga insatser. Detnämnde han själv lite här. Att slå fast att man ska gå fram på två täter. Det enavar [en svensk] JAS och det andra var ett utländskt alternativ.Det var inte riktigt med när jag talade med Saab, men det måste jag sägavar Eric Krönmarks insats. Det andra var ett möte vi hade på Grand hotellmed Saabs ledning och Eric och mig själv, och Eric ställde dem då motväggen. Så här är det, vi har den här ramen, varken mer eller mindre.Vi har två alternativ och det är inte givet vilket det blir och det återstår attutvärdera. Att projektera JAS:en kostar 400 miljoner och staten betalar 200och industrin far betala 200. Take it or leave it! Det var oerhört klara verbaoch det blev så.
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Det tredje som var oerhört viktigt var att JAS-beslutet måste tas i sambandmed försvarsbeslutet 1982. Det går inte att ta det utanför för det är en totalavvägning, så det var tidsramen.Sedan politisk förankring, det var också centern — Asling och hansstatssekreterare. De drev igenom att man måste satsa även på civilt flyg. Förtrots allt med JAS:en så skulle den militära utvecklingen gå ned och då fickAsling hosta upp 500 miljoner kronor. 300 gick till Saab Fairchild och 200till [Volvo] Flygmotor för motorerna till detta plan.Man kan ju diskutera om det var värt pengarna eller inte, men hur somhelst så hade vi med centern på båten. Socialdemokraterna fick hela tiden, från011e Göransson den 14 januari 1980 fram till försvarsbeslutet, nästan dagliginformation om JAS. Jag har en promemoria (bilaga 5), jag ska inte läsa uppden här, men det är 28 punkter, om olika tillfällen då socialdemokraterna avregeringen fick information om JAS-projektet och de var med på båten. Detvar ett utmärkt samarbete och nyckelpersonen var Ulf Larsson.Så kom då den andra perioden av förankringen och det var på våren1982. Materielverket och industrin i JAS hade förhandlat färdigt sent påValborgsmässoafton den 30 april, 1982. Det var svåra förhandlingar, GunnarLindqvist kan ju berätta en del om det. Det fanns i alla fall ett beslut och vigick ut med pressmeddelande och föredragning inför försvarsutskottet ochförsvarsberedningen.I början på maj vände socialdemokraterna på klacken och hänvisadetill vissa villkor. De hade ställt upp sju villkor i mars och vi ansåg att alladeras villkor var uppfyllda men då vände de på klacken och sade: "Nej, viär inte beredda att ta beslutet nu, vi vill skjuta upp det." I departementetblev mina medarbetare rätt nervösa och sade, vi kan inte gå fram med JAS-propositionen till riksdagen. Regeringen Fälldin II hade, var det en eller trerösters majoritet i riksdagen, vi klarar inte det här. Vi far skjuta upp det. Jagsa nej, jag hade Torsten Gustafsson med mig, to call that bluff. Det var alltsårent taktiskt, som jag såg det, att socialdemokraterna inte ville tillåta denborgerliga regeringen att ta detta viktiga beslut. Det skulle tas efter valet aven socialdemokratisk regering som var mycket sannolikt. Min uppfattningvar att JAS-beslutet måste tas i samband med det stora försvarsbeslutet 1982,annars skulle vi vara tillbaka i flygplansersättningsmoraset. Det var mycketdebatt om det där. (Bilaga 6.)
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Rolf Wigur, om ni kommer ihåg honom, som var departementsråd och chef 
I|U� 3%6� >SODQHULQJV�� RFK� EXGJHWVHNUHWDULDWHW@� YDU� GH¿QLWLYW� HPRW� DWW� PDQ�
skulle ta beslutet, men vi körde på. Majoriteten i omröstningen i riksdagen 
den 2 juni var väl med tre röster, bland annat några metallare från Linköping 
och kanske Trollhättan, så beslutet togs. Men det var en nervös och besvärlig 
period skulle jag säga då i slutet, som kanske inte är så väl känt. 

bertil Wennerholm: 
Tack ska du ha Sven och då går vi över till Sven-Olof. Du tillträdde som CFV 
den 1 oktober 1982 när det här beslutet var fattat men vad jag förstår var du 
med i processen som förberedelse för den nya befattningen redan tidigare. 
Var så god, ordet är ditt.  

sven-olof olson:
Ja i viss mån deltog jag, men jag är förvånad över att ingen av er, och inte 
Olle Göransson heller, har nämnt den socialdemokratiska partikongressen, 
som hölls innan JAS-projektet över huvud taget hade fått någon benämning 
som JAS-projekt. 

Jag kan förstå förvirringen, därför att när man hör den tidigare redovisade 
EHVNULYQLQJHQ�Vn�YDU�lYHQ�YL� VRP�KDGH�DQGUD�XSSJLIWHU� L�À\JYDSQHW�QnJRW�
RNODUD� Sn� YDG� GHW� VNXOOH� EOL� HIWHU� GHQ� ÀRUD� DY� DOWHUQDWLY� VRP� YL� KDU� K|UW�
benämningar på här. På den socialdemokratiska partikongressen sade man 
egentligen när det gäller den här frågan i klartext, som skymtade fram här 
WLGLJDUH�� ´'HW� VNXOOH� YDUD� HWW� À\JSODQ� VRP� LFNH� ¿FN� EOL� G\UDUH� lQ�9LJJHQ�
och det skulle vara hälften så tungt som Viggen, det skulle vara hälften så 
stort”. Då framstod det som en i stort sett omöjlig uppgift, för ingen hade 
|YHU�KXYXG�WDJHW�JHWW�VLJ�Sn�DWW�NXQQD�VNDSD�HWW�À\JSODQ�VRP�YDU�KlOIWHQ�Vn�
stort och ändå ha minst lika god effekt som Viggen. 

På så sätt kan man säga, även efter de konstiga turerna senare, att projektet 
hade en förankring i den socialdemokratiska partikongressen och när jag 
ibland höll föredrag senare så kunde jag säga, när jag mötte motstånd, att 
egentligen är det ju ett socialdemokratiskt projekt för det är de idéerna som 
sedan har förverkligats, på det sätt som här har beskrivits. 

Nåja, jag var inte så särskilt mycket inkopplad innan jag tillträdde som 
&)9�� -DJ� YDU� Gn� NDOODG� XQGHU� VLVWD� nUHW� VRP�PLOLWlUEHIlOKDYDUH� >0%@�� MDJ�

XWQlPQGHV� WLOO� À\JYDSHQFKHI� L� QRYHPEHU� ������ WLOO�g%�YLG� QnJRW� HQVWDND�
tillfälle, men man kan ju möjligen vara lite förvånad över att jag inte mera 
DNWLYW�¿FN�GHOWD�Gn��-DJ�KDGH�n�DQGUD�VLGDQ�IXOOW�XSS�PHG�XEnWDU�L�0LOR�6\G�
och annat, så jag var ganska upptagen av andra saker. 

Men under mitt sista år som MB Syd höll jag ändå ganska många föredrag. 
Jag var intervjuad ganska ofta och när jag går tillbaka till mina klipp så ser 
jag att jag hade uttalanden som pekade positivt på ett kommande JAS-projekt 
som idé betraktat. På så sätt hoppas jag att jag redan då bidrog i någon mån 
till både den allmänna och den mera politiska förankringen av projektet. 

-DJ� LQVnJ� DWW� QlU� MDJ� WLOOWUlGGH� VRP� À\JYDSHQFKHI� Vn� NRP� HQ� DY� PLQD�
viktigaste uppgifter att vara just att förverkliga det förtroende som vi hade 
InWW� DWW� XWYHFNOD� HWW� -$6�À\JSODQ��1lU� MDJ� WLOOWUlGGH� Vn� IDQQV�GHW�� VRP�KDU�
nämnts, ett beslut om JAS, men det fanns också när jag tillträdde i oktober 
en ny regering. En socialdemokratisk regering och det kom kanske inte 
som en stor överraskning. För mig var det då naturligtvis väsentligt hur 
socialdemokraterna nu skulle komma att reagera under sin mandatperiod. 
Kommer jag att arbeta hela tiden i motvind politiskt sett, eller kommer 
socialdemokraterna att stödja det här projektet? 

Den som med sin penna fångade denna problematik var tecknaren Ströyer 
i sin ”Ströyers dagbok”. Den första bilden, ”Socialdemokraterna avvisar JAS-
projektet”, visar läget före regeringsskiftet, där fp-, c- och m-representanterna 
unisont säger ”JAS” medan s-representanten säger ”NEJS”. Den andra bilden, 
´gYHUÀXJQD´�� YLVDU� OlJHW� HIWHU� UHJHULQJVVNLIWHW� RFK� GlU� À\JHU� 2ORI� 3DOPH�
som en stålman upp mot himlen efter en lågsniff över tre demonstranter som 
hukar med sina plakat där det står ”NEJ TILL JAS”, undertecknat med SSU, 
s-kvinnoförbundet respektive Broderskapsrörelsen.

'HW�YDU�GHQ�VLWXDWLRQHQ�VRP�MDJ�VRP�WLOOWUlGDQGH�À\JYDSHQFKHI�VMlOYNODUW�
undrade över, vad kommer jag att arbeta i för atmosfär?

Jag ville skaffa mig en litet bättre bild utav hur man stod, så jag tog 
kontakt med Sten Andersson, som hade varit partisekreterare i över 20 år 
och för övrigt nu i den nya regeringen utnämndes till socialminister. Jag 
tog kontakt med honom och sedan avåt vi en lunch på hotell Reisen, det 
var innan jag tillträdde som CFV, och jag frågade rakt på sak, hur den nya 
regeringen skulle ställa sig till JAS-projektet. Dels med tanke på vad Palme 

Rolf Wigur, om ni kommer ihåg honom, som var departementsråd och chefför PBS [planerings- och budgetsekretariatet] var definitivt emot att manskulle ta beslutet, men vi körde på. Majoriteten i omröstningen i riksdagenden 2 juni var väl med tre röster, bland annat några metallare från Linköpingoch kanske Trollhättan, så beslutet togs. Men det var en nervös och besvärligperiod skulle jag säga då i slutet, som kanske inte är så väl känt.
BERTIL WENNERHOLM:Tack ska du ha Sven och då går vi över till Sven-Olof. Du tillträdde som CFVden 1 oktober 1982 när det här beslutet var fattat men vad jag förstår var dumed i processen som förberedelse för den nya befattningen redan tidigare.Var så god, ordet är ditt.
SVEN-OLOF OLSON:Ja i viss mån deltog jag, men jag är förvånad över att ingen av er, och inte011e Göransson heller, har nämnt den socialdemokratiska partikongressen,som hölls innan JAS-projektet över huvud taget hade fatt någon benämningsom JAS-projekt.Jag kan förstå förvirringen, därför att när man hör den tidigare redovisadebeskrivningen så var även vi som hade andra uppgifter i flygvapnet någotoklara på vad det skulle bli efter den flora av alternativ som vi har hörtbenämningar på här. På den socialdemokratiska partikongressen sade manegentligen när det gäller den här frågan i klartext, som skymtade fram härtidigare: "Det skulle vara ett flygplan som icke fick bli dyrare än Viggenoch det skulle vara hälften så tungt som Viggen, det skulle vara hälften såstort". Då framstod det som en i stort sett omöjlig uppgift, för ingen hadeöver huvud taget gett sig på att kunna skapa ett flygplan som var hälften såstort och ändå ha minst lika god effekt som Viggen.På så sätt kan man säga, även efter de konstiga turerna senare, att projektethade en förankring i den socialdemokratiska partikongressen och när jagibland höll föredrag senare så kunde jag säga, när jag mötte motstånd, attegentligen är det ju ett socialdemokratiskt projekt för det är de idéerna somsedan har förverkligats, på det sätt som här har beskrivits.Nåja, jag var inte så särskilt mycket inkopplad innan jag tillträdde somCFV. Jag var då kallad under sista året som militärbefälhavare [MB], jag
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utnämndes till flygvapenchef i november 1981, till ÖB vid något enstakatillfälle, men man kan ju möjligen vara lite förvånad över att jag inte meraaktivt fick delta då. Jag hade å andra sidan fullt upp med ubåtar i Milo Sydoch annat, så jag var ganska upptagen av andra saker.Men under mitt sista år som MB Syd höll jag ändå ganska många föredrag.Jag var intervjuad ganska ofta och när jag går tillbaka till mina klipp så serjag att jag hade uttalanden som pekade positivt på ett kommande JAS-projektsom i& betraktat. På så sätt hoppas jag att jag redan då bidrog i någon måntill både den allmänna och den mera politiska förankringen av projektet.Jag insåg att när jag tillträdde som flygvapenchef så kom en av minaviktigaste uppgifter att vara just att förverkliga det förtroende som vi hadefatt att utveckla ett JAS-flygplan. När jag tillträdde så fanns det, som harnämnts, ett beslut om JAS, men det fanns också när jag tillträdde i oktoberen ny regering. En socialdemokratisk regering och det kom kanske intesom en stor överraskning. För mig var det då naturligtvis väsentligt hursocialdemokraterna nu skulle komma att reagera under sin mandatperiod.Kommer jag att arbeta hela tiden i motvind politiskt sett, eller kommersocialdemokraterna att stödja det här projektet?Den som med sin penna fångade denna problematik var tecknaren Ströyeri sin "Ströyers dagbok". Den första bilden, "Socialdemokraterna avvisar JAS-projektet", visar läget före regeringsskiftet, där fp-, c- och m-representanternaunisont säger "JAS" medan s-representanten säger "NEJS". Den andra bilden,"Överflugna", visar läget efter regeringsskiftet och där flyger Olof Palmesom en stålman upp mot himlen efter en lågsniff över tre demonstranter somhukar med sina plakat där det står "NEJ TILL JAS", undertecknat med SSU,s-kvinnoförbundet respektive Broderskapsrörelsen.Det var den situationen som jag som tillträdande flygvapenchef självklartundrade över, vad kommer jag att arbeta i för atmosfär?Jag ville skaffa mig en litet bättre bild utav hur man stod, så jag togkontakt med Sten Andersson, som hade varit partisekreterare i över 20 åroch för övrigt nu i den nya regeringen utnämndes till socialminister. Jagtog kontakt med honom och sedan avåt vi en lunch på hotell Reisen, detvar innan jag tillträdde som CFV, och jag frågade rakt på sak, hur den nyaregeringen skulle ställa sig till JAS-projektet. Dels med tanke på vad Palme
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Rolf Wigur, om ni kommer ihåg honom, som var departementsråd och chef 
I|U� 3%6� >SODQHULQJV�� RFK� EXGJHWVHNUHWDULDWHW@� YDU� GH¿QLWLYW� HPRW� DWW� PDQ�
skulle ta beslutet, men vi körde på. Majoriteten i omröstningen i riksdagen 
den 2 juni var väl med tre röster, bland annat några metallare från Linköping 
och kanske Trollhättan, så beslutet togs. Men det var en nervös och besvärlig 
period skulle jag säga då i slutet, som kanske inte är så väl känt. 

bertil Wennerholm: 
Tack ska du ha Sven och då går vi över till Sven-Olof. Du tillträdde som CFV 
den 1 oktober 1982 när det här beslutet var fattat men vad jag förstår var du 
med i processen som förberedelse för den nya befattningen redan tidigare. 
Var så god, ordet är ditt.  

sven-olof olson:
Ja i viss mån deltog jag, men jag är förvånad över att ingen av er, och inte 
Olle Göransson heller, har nämnt den socialdemokratiska partikongressen, 
som hölls innan JAS-projektet över huvud taget hade fått någon benämning 
som JAS-projekt. 

Jag kan förstå förvirringen, därför att när man hör den tidigare redovisade 
EHVNULYQLQJHQ�Vn�YDU�lYHQ�YL� VRP�KDGH�DQGUD�XSSJLIWHU� L�À\JYDSQHW�QnJRW�
RNODUD� Sn� YDG� GHW� VNXOOH� EOL� HIWHU� GHQ� ÀRUD� DY� DOWHUQDWLY� VRP� YL� KDU� K|UW�
benämningar på här. På den socialdemokratiska partikongressen sade man 
egentligen när det gäller den här frågan i klartext, som skymtade fram här 
WLGLJDUH�� ´'HW� VNXOOH� YDUD� HWW� À\JSODQ� VRP� LFNH� ¿FN� EOL� G\UDUH� lQ�9LJJHQ�
och det skulle vara hälften så tungt som Viggen, det skulle vara hälften så 
stort”. Då framstod det som en i stort sett omöjlig uppgift, för ingen hade 
|YHU�KXYXG�WDJHW�JHWW�VLJ�Sn�DWW�NXQQD�VNDSD�HWW�À\JSODQ�VRP�YDU�KlOIWHQ�Vn�
stort och ändå ha minst lika god effekt som Viggen. 

På så sätt kan man säga, även efter de konstiga turerna senare, att projektet 
hade en förankring i den socialdemokratiska partikongressen och när jag 
ibland höll föredrag senare så kunde jag säga, när jag mötte motstånd, att 
egentligen är det ju ett socialdemokratiskt projekt för det är de idéerna som 
sedan har förverkligats, på det sätt som här har beskrivits. 

Nåja, jag var inte så särskilt mycket inkopplad innan jag tillträdde som 
&)9�� -DJ� YDU� Gn� NDOODG� XQGHU� VLVWD� nUHW� VRP�PLOLWlUEHIlOKDYDUH� >0%@�� MDJ�

XWQlPQGHV� WLOO� À\JYDSHQFKHI� L� QRYHPEHU� ������ WLOO�g%�YLG� QnJRW� HQVWDND�
tillfälle, men man kan ju möjligen vara lite förvånad över att jag inte mera 
DNWLYW�¿FN�GHOWD�Gn��-DJ�KDGH�n�DQGUD�VLGDQ�IXOOW�XSS�PHG�XEnWDU�L�0LOR�6\G�
och annat, så jag var ganska upptagen av andra saker. 

Men under mitt sista år som MB Syd höll jag ändå ganska många föredrag. 
Jag var intervjuad ganska ofta och när jag går tillbaka till mina klipp så ser 
jag att jag hade uttalanden som pekade positivt på ett kommande JAS-projekt 
som idé betraktat. På så sätt hoppas jag att jag redan då bidrog i någon mån 
till både den allmänna och den mera politiska förankringen av projektet. 

-DJ� LQVnJ� DWW� QlU� MDJ� WLOOWUlGGH� VRP� À\JYDSHQFKHI� Vn� NRP� HQ� DY� PLQD�
viktigaste uppgifter att vara just att förverkliga det förtroende som vi hade 
InWW� DWW� XWYHFNOD� HWW� -$6�À\JSODQ��1lU� MDJ� WLOOWUlGGH� Vn� IDQQV�GHW�� VRP�KDU�
nämnts, ett beslut om JAS, men det fanns också när jag tillträdde i oktober 
en ny regering. En socialdemokratisk regering och det kom kanske inte 
som en stor överraskning. För mig var det då naturligtvis väsentligt hur 
socialdemokraterna nu skulle komma att reagera under sin mandatperiod. 
Kommer jag att arbeta hela tiden i motvind politiskt sett, eller kommer 
socialdemokraterna att stödja det här projektet? 

Den som med sin penna fångade denna problematik var tecknaren Ströyer 
i sin ”Ströyers dagbok”. Den första bilden, ”Socialdemokraterna avvisar JAS-
projektet”, visar läget före regeringsskiftet, där fp-, c- och m-representanterna 
unisont säger ”JAS” medan s-representanten säger ”NEJS”. Den andra bilden, 
´gYHUÀXJQD´�� YLVDU� OlJHW� HIWHU� UHJHULQJVVNLIWHW� RFK� GlU� À\JHU� 2ORI� 3DOPH�
som en stålman upp mot himlen efter en lågsniff över tre demonstranter som 
hukar med sina plakat där det står ”NEJ TILL JAS”, undertecknat med SSU, 
s-kvinnoförbundet respektive Broderskapsrörelsen.

'HW�YDU�GHQ�VLWXDWLRQHQ�VRP�MDJ�VRP�WLOOWUlGDQGH�À\JYDSHQFKHI�VMlOYNODUW�
undrade över, vad kommer jag att arbeta i för atmosfär?

Jag ville skaffa mig en litet bättre bild utav hur man stod, så jag tog 
kontakt med Sten Andersson, som hade varit partisekreterare i över 20 år 
och för övrigt nu i den nya regeringen utnämndes till socialminister. Jag 
tog kontakt med honom och sedan avåt vi en lunch på hotell Reisen, det 
var innan jag tillträdde som CFV, och jag frågade rakt på sak, hur den nya 
regeringen skulle ställa sig till JAS-projektet. Dels med tanke på vad Palme 

Rolf Wigur, om ni kommer ihåg honom, som var departementsråd och chefför PBS [planerings- och budgetsekretariatet] var definitivt emot att manskulle ta beslutet, men vi körde på. Majoriteten i omröstningen i riksdagenden 2 juni var väl med tre röster, bland annat några metallare från Linköpingoch kanske Trollhättan, så beslutet togs. Men det var en nervös och besvärligperiod skulle jag säga då i slutet, som kanske inte är så väl känt.
BERTIL WENNERHOLM:Tack ska du ha Sven och då går vi över till Sven-Olof. Du tillträdde som CFVden 1 oktober 1982 när det här beslutet var fattat men vad jag förstår var dumed i processen som förberedelse för den nya befattningen redan tidigare.Var så god, ordet är ditt.
SVEN-OLOF OLSON:Ja i viss mån deltog jag, men jag är förvånad över att ingen av er, och inte011e Göransson heller, har nämnt den socialdemokratiska partikongressen,som hölls innan JAS-projektet över huvud taget hade fatt någon benämningsom JAS-projekt.Jag kan förstå förvirringen, därför att när man hör den tidigare redovisadebeskrivningen så var även vi som hade andra uppgifter i flygvapnet någotoklara på vad det skulle bli efter den flora av alternativ som vi har hörtbenämningar på här. På den socialdemokratiska partikongressen sade manegentligen när det gäller den här frågan i klartext, som skymtade fram härtidigare: "Det skulle vara ett flygplan som icke fick bli dyrare än Viggenoch det skulle vara hälften så tungt som Viggen, det skulle vara hälften såstort". Då framstod det som en i stort sett omöjlig uppgift, för ingen hadeöver huvud taget gett sig på att kunna skapa ett flygplan som var hälften såstort och ändå ha minst lika god effekt som Viggen.På så sätt kan man säga, även efter de konstiga turerna senare, att projektethade en förankring i den socialdemokratiska partikongressen och när jagibland höll föredrag senare så kunde jag säga, när jag mötte motstånd, attegentligen är det ju ett socialdemokratiskt projekt för det är de idéerna somsedan har förverkligats, på det sätt som här har beskrivits.Nåja, jag var inte så särskilt mycket inkopplad innan jag tillträdde somCFV. Jag var då kallad under sista året som militärbefälhavare [MB], jag
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utnämndes till flygvapenchef i november 1981, till ÖB vid något enstakatillfälle, men man kan ju möjligen vara lite förvånad över att jag inte meraaktivt fick delta då. Jag hade å andra sidan fullt upp med ubåtar i Milo Sydoch annat, så jag var ganska upptagen av andra saker.Men under mitt sista år som MB Syd höll jag ändå ganska många föredrag.Jag var intervjuad ganska ofta och när jag går tillbaka till mina klipp så serjag att jag hade uttalanden som pekade positivt på ett kommande JAS-projektsom i& betraktat. På så sätt hoppas jag att jag redan då bidrog i någon måntill både den allmänna och den mera politiska förankringen av projektet.Jag insåg att när jag tillträdde som flygvapenchef så kom en av minaviktigaste uppgifter att vara just att förverkliga det förtroende som vi hadefatt att utveckla ett JAS-flygplan. När jag tillträdde så fanns det, som harnämnts, ett beslut om JAS, men det fanns också när jag tillträdde i oktoberen ny regering. En socialdemokratisk regering och det kom kanske intesom en stor överraskning. För mig var det då naturligtvis väsentligt hursocialdemokraterna nu skulle komma att reagera under sin mandatperiod.Kommer jag att arbeta hela tiden i motvind politiskt sett, eller kommersocialdemokraterna att stödja det här projektet?Den som med sin penna fångade denna problematik var tecknaren Ströyeri sin "Ströyers dagbok". Den första bilden, "Socialdemokraterna avvisar JAS-projektet", visar läget före regeringsskiftet, där fp-, c- och m-representanternaunisont säger "JAS" medan s-representanten säger "NEJS". Den andra bilden,"Överflugna", visar läget efter regeringsskiftet och där flyger Olof Palmesom en stålman upp mot himlen efter en lågsniff över tre demonstranter somhukar med sina plakat där det står "NEJ TILL JAS", undertecknat med SSU,s-kvinnoförbundet respektive Broderskapsrörelsen.Det var den situationen som jag som tillträdande flygvapenchef självklartundrade över, vad kommer jag att arbeta i för atmosfär?Jag ville skaffa mig en litet bättre bild utav hur man stod, så jag togkontakt med Sten Andersson, som hade varit partisekreterare i över 20 åroch för övrigt nu i den nya regeringen utnämndes till socialminister. Jagtog kontakt med honom och sedan avåt vi en lunch på hotell Reisen, detvar innan jag tillträdde som CFV, och jag frågade rakt på sak, hur den nyaregeringen skulle ställa sig till JAS-projektet. Dels med tanke på vad Palme
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hade sagt under hela den borgerliga regeringstiden, dels med tanke på Maj 
%ULWW�7KHRULQV�VWlQGLJD�RFK�K|JOMXGGD�NULWLN��VRP�KRQ�¿FN�HQ�KHO�GHO�JHK|U�
för.

Den här tredje bilden vill visa eller symbolisera att det var en 
vulgärpropaganda mot JAS inte minst i kostnadshänseende, där man gjorde 
sken av att det var sådana enorma kostnader som ska betalas nästa år. Vi 
kommer inte att ha råd med detta och man pekade hela tiden på kostnaderna, 
som om kostnadsstapeln stod lodrätt som en bom framför en, när det i 
själva verket ändå var fråga om en betalning över tiden och en väldigt lång 
tidsperiod som i stort sett inte skulle ta större resurser i anspråk än vad som 
tidigare hade gjorts. Ja, det var det ena.

 På den sista delen av min oro sade Sten Andersson ungefär så här: 
”Maj-Britt Theorin, henne ska du inte bekymra dig så mycket för, för hos 
oss i partiet så har vi tillräckliga bekymmer med henne, men de bemästrar 
vi”. Därefter försäkrade han mig om att om vi vid en förnyad prövning av 
projektet kunde presentera hållbara fakta om JAS, såväl vad gällde ekonomi 
som teknik, så skulle det inte bli några problem. Det är ju självklart, som ni 
förstår, att det kändes betryggande för mig att gå in i en situation där jag inte 
från början behövde stå på kollisionskurs med min regering. 

Sedan jag tillträtt som CFV så presenterade jag via ÖB, för det var ju 
naturligtvis ÖB som hela tiden skulle yttra sig, ett underlag som godtogs utav 
UHJHULQJHQ�RFK�VRP�PDQ�VHGDQ�NRQ¿UPHUDGH�JHQRP�EHVOXW�L�OLNKHW�PHG�GHW�
beslut som den borgerliga regeringen tidigare hade fattat. 

6n� EOHY� GHW� DOOWVn� HQ� NRQ¿UPHULQJ� DY� WLGLJDUH� IDWWDGH� EHVOXW�� 6WU|\HUV�
teckningar visade först hur JAS blev NEJS för att sedan visa hur Olof Palme 
À|J�|YHU�GH�I|UXW�QHJDWLYD�NUDIWHUQD�L�SDUWLHW�RFK�IDWWDGH�HWW�SRVLWLYW�EHVOXW��

Detta var den stora förankringen i den politiska delen som vi hade inlett 
det här samarbetet med. Men man kan säga att bekymren var ganska många, 
när det gällde att presentera vårt underlag för regeringen. 

Jag har varit tveksam om jag över huvud taget skulle ta upp detta nu 
eftersom vi på sista avsnittet idag mera ska behandla samarbetet mellan ÖB, 
)09�>)|UVYDUHWV�PDWHULHOYHUN@��&)9�RFK�Vn�YLGDUH�RFK�MDJ�KDU�GlUI|U�VNMXWLW�
upp mina kommentarer för att kunna ta upp det lite senare. Men jag vill 
nämna att problemen som var, det var inte att komma överens med ÖB, vi var 

helt överens. Det var inte att komma överens med GD FMV, men vi hade ett 
SUREOHP�RFK�GHW�YDU�FKHIHQ�I|U�+)��KXYXGDYGHOQLQJHQ�I|U�À\J>PDWHULHO@�5 som 
hade åsamkat oss så stora svårigheter att projektet höll på att stjälpas. Men 
jag ska återkomma till den saken. Det blev ändå ett positivt beslut och sedan 
¿FN�g%��GHW�YLOO�VlJD�MDJ�XQGHU�g%��L�XSSJLIW�DWW�UHJHOEXQGHW��MDJ�NRPPHU�
inte ihåg om det var en eller två gånger om året, redovisa i en rapport hur 
JAS-projektet framskred och det var naturligtvis en rapport som CFV som 
programansvarig myndighet utarbetade med underlag från FMV och sedan 
ÖB skrev under och där kunde man följa utvecklingen av JAS-projektet och 
lotsa det framåt, alltihop syftande till att skapa det som är ämnet för den här 
första punkten: En politisk förankring av projektet. 

olle göransson:  
Jag skulle säga det, det var inte Maj-Britt Theorin som var den stora 
stötestenen i vårt parti, även om hon rent utåtriktat framstod som den som 
styrde partipolitiken i den här frågan, men det var det inte, det vill jag förneka. 
Nej, det som var den stora stridsfrågan inom partiet var: ska vi ha allmän 
YlUQSOLNW�NYDU�HOOHU�HWW�VWDUNDUH�À\JYDSHQ"�'HW�YDU�GHW�VRP�VWULGHQ�YDU�YlOGLJW�
stor om inom rörelsen och vi har ju alltid satt det här med värnplikten som 
en väldigt viktig symbol för vår alliansfrihet och jag tycker det bör komma 
fram att det var där vi hade striden, det var inte Maj-Britt Theorin, Sven-Olle. 
Sen vill jag också säga det till Krönmark att en idé han hade, det var ju att 
man skulle halvera hela försvarsstaben, för att därmed ge bättre ekonomiskt 
utrymme åt projektet. 

eric KrönmarK: 
För det första så var det i ett annat sammanhang det gick ut på att minska 
>RUJDQLVDWLRQVNRVWQDGHUQD@�� GHW� KlU� YDU� HQ� DQQDQ� VDN�� -DJ� YLOO� QX� J|UD� HQ�
introduktion av Bengt. 

Vad jag fann här var att departementet saknade kompetens till en ordentlig 
upphandling. Därför gjorde jag så, att jag bedömde att jag kan inte hämta 
någon från Wallenbergsfären av naturliga skäl, utan jag ringde till Tore 
%URZDOGK�L�+DQGHOVEDQNHQ�RFK�JDY�KRQRP�HQ�NUDYVSHFL¿NDWLRQ

Jag ville ha en person med näringslivserfarenhet, erfarenhet av stora 
affärer, gärna med utlandserfarenhet. Efter någon vecka ringde han och 
�� )|UVYDUHWV� PDWHULHOYHUNV� KXYXGDYGHOQLQJ� I|U� À\JPDWHULHO� I|UNRUWDGHV� )09�)�� PHQ�
inom materielverket användes för enkelhets skull beteckningen ”HF” och för dess chef ”C 
+)´��6RP�IUDPJnU�KlU�RFK�Sn�ÀHUD�VWlOOHQ�QHGDQ��VPLWWDGH�GRFN�GHVVD�I|UNRUWQLQJDU�DY�VLJ�
även utanför materielverket, red. anm.

hade sagt under hela den borgerliga regeringstiden, dels med tanke på MajBritt Theorins ständiga och högljudda kritik, som hon fick en hel del gehörför.Den här tredje bilden vill visa eller symbolisera att det var envulgärpropaganda mot JAS inte minst i kostnadshänseende, där man gjordesken av att det var sådana enorma kostnader som ska betalas nästa år. Vikommer inte att ha råd med detta och man pekade hela tiden på kostnaderna,som om kostnadsstapeln stod lodrätt som en bom framför en, när det isjälva verket ändå var fråga om en betalning över tiden och en väldigt långtidsperiod som i stort sett inte skulle ta större resurser i anspråk än vad somtidigare hade gjorts. Ja, det var det ena.På den sista delen av min oro sade Sten Andersson ungefär så här:"Maj-Britt Theorin, henne ska du inte bekymra dig så mycket för, för hososs i partiet så har vi tillräckliga bekymmer med henne, men de bemästrarvi". Därefter försäkrade han mig om att om vi vid en förnyad prövning avprojektet kunde presentera hållbara fakta om JAS, såväl vad gällde ekonomisom teknik, så skulle det inte bli några problem. Det är ju självklart, som niförstår, att det kändes betryggande för mig att gå in i en situation där jag intefrån början behövde stå på kollisionskurs med min regering.Sedan jag tillträtt som CFV så presenterade jag via ÖB, för det var junaturligtvis ÖB som hela tiden skulle yttra sig, ett underlag som godtogs utavregeringen och som man sedan konfirmerade genom beslut i likhet med detbeslut som den borgerliga regeringen tidigare hade fattat.Så blev det alltså en konfirmering av tidigare fattade beslut. Ströyersteckningar visade först hur JAS blev NEJS för att sedan visa hur Olof Palmeflög över de förut negativa krafterna i partiet och fattade ett positivt beslut.Detta var den stora förankringen i den politiska delen som vi hade inlettdet här samarbetet med. Men man kan säga att bekymren var ganska många,när det gällde att presentera vårt underlag för regeringen.Jag har varit tveksam om jag över huvud taget skulle ta upp detta nueftersom vi på sista avsnittet idag mera ska behandla samarbetet mellan ÖB,FMV [Försvarets materielverk], CFV och så vidare och jag har därför skjutitupp mina kommentarer för att kunna ta upp det lite senare. Men jag villnämna att problemen som var, det var inte att komma överens med ÖB, vi var
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helt överens. Det var inte att komma överens med GD FMV, men vi hade ettproblem och det var chefen för HF, huvudavdelningen för flyg[materiel],5 somhade åsamkat oss så stora svårigheter att projektet höll på att stjälpas. Menjag ska återkomma till den saken. Det blev ändå ett positivt beslut och sedanfick ÖB, det vill säga jag under ÖB, i uppgift att regelbundet, jag kommerinte ihåg om det var en eller två gånger om året, redovisa i en rapport hurJAS-projektet framskred och det var naturligtvis en rapport som CFV somprogramansvarig myndighet utarbetade med underlag från FMV och sedanÖB skrev under och där kunde man följa utvecklingen av JAS-projektet ochlotsa det framåt, alltihop syftande till att skapa det som är ämnet för den härförsta punkten: En politisk förankring av projektet.
OLLE GÖRANSSON:Jag skulle säga det, det var inte Maj-Britt Theorin som var den storastötestenen i vårt parti, även om hon rent utåtriktat framstod som den somstyrde partipolitiken i den här frågan, men det var det inte, det vill jag förneka.Nej, det som var den stora stridsfrågan inom partiet var: ska vi ha allmänvärnplikt kvar eller ett starkare flygvapen? Det var det som striden var väldigtstor om inom rörelsen och vi har ju alltid satt det här med värnplikten somen väldigt viktig symbol för vår alliansfrihet och jag tycker det bör kommafram att det var där vi hade striden, det var inte Maj-Britt Theorin, Sven-011e.Sen vill jag också säga det till Krönmark att en ick han hade, det var ju attman skulle halvera hela försvarsstaben, för att därmed ge bättre ekonomisktutrymme åt projektet.
ERIC KRÖNMARK:För det första så var det i ett annat sammanhang det gick ut på att minska[organisationskostnaderna], det här var en annan sak. Jag vill nu göra enintroduktion av Bengt.Vad jag fann här var att departementet saknade kompetens till en ordentligupphandling. Därför gjorde jag så, att jag bedömde att jag kan inte hämtanågon från Wallenbergsfären av naturliga skäl, utan jag ringde till ToreBrowaldh i Handelsbanken och gav honom en kravspecifikationJag ville ha en person med näringslivserfarenhet, erfarenhet av storaaffärer, gärna med utlandserfarenhet. Efter någon vecka ringde han och5 Försvarets materielverks huvudavdelning för flygmateriel förkortades FMV-F, meninom materielverket användes för enkelhets skull beteckningen "HF" och för dess chef "CHF". Som framgår här och på flera ställen nedan, smittade dock dessa förkortningar av sigäven utanför materielverket, red. anm.33
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hade sagt under hela den borgerliga regeringstiden, dels med tanke på Maj 
%ULWW�7KHRULQV�VWlQGLJD�RFK�K|JOMXGGD�NULWLN��VRP�KRQ�¿FN�HQ�KHO�GHO�JHK|U�
för.

Den här tredje bilden vill visa eller symbolisera att det var en 
vulgärpropaganda mot JAS inte minst i kostnadshänseende, där man gjorde 
sken av att det var sådana enorma kostnader som ska betalas nästa år. Vi 
kommer inte att ha råd med detta och man pekade hela tiden på kostnaderna, 
som om kostnadsstapeln stod lodrätt som en bom framför en, när det i 
själva verket ändå var fråga om en betalning över tiden och en väldigt lång 
tidsperiod som i stort sett inte skulle ta större resurser i anspråk än vad som 
tidigare hade gjorts. Ja, det var det ena.

 På den sista delen av min oro sade Sten Andersson ungefär så här: 
”Maj-Britt Theorin, henne ska du inte bekymra dig så mycket för, för hos 
oss i partiet så har vi tillräckliga bekymmer med henne, men de bemästrar 
vi”. Därefter försäkrade han mig om att om vi vid en förnyad prövning av 
projektet kunde presentera hållbara fakta om JAS, såväl vad gällde ekonomi 
som teknik, så skulle det inte bli några problem. Det är ju självklart, som ni 
förstår, att det kändes betryggande för mig att gå in i en situation där jag inte 
från början behövde stå på kollisionskurs med min regering. 

Sedan jag tillträtt som CFV så presenterade jag via ÖB, för det var ju 
naturligtvis ÖB som hela tiden skulle yttra sig, ett underlag som godtogs utav 
UHJHULQJHQ�RFK�VRP�PDQ�VHGDQ�NRQ¿UPHUDGH�JHQRP�EHVOXW�L�OLNKHW�PHG�GHW�
beslut som den borgerliga regeringen tidigare hade fattat. 

6n� EOHY� GHW� DOOWVn� HQ� NRQ¿UPHULQJ� DY� WLGLJDUH� IDWWDGH� EHVOXW�� 6WU|\HUV�
teckningar visade först hur JAS blev NEJS för att sedan visa hur Olof Palme 
À|J�|YHU�GH�I|UXW�QHJDWLYD�NUDIWHUQD�L�SDUWLHW�RFK�IDWWDGH�HWW�SRVLWLYW�EHVOXW��

Detta var den stora förankringen i den politiska delen som vi hade inlett 
det här samarbetet med. Men man kan säga att bekymren var ganska många, 
när det gällde att presentera vårt underlag för regeringen. 

Jag har varit tveksam om jag över huvud taget skulle ta upp detta nu 
eftersom vi på sista avsnittet idag mera ska behandla samarbetet mellan ÖB, 
)09�>)|UVYDUHWV�PDWHULHOYHUN@��&)9�RFK�Vn�YLGDUH�RFK�MDJ�KDU�GlUI|U�VNMXWLW�
upp mina kommentarer för att kunna ta upp det lite senare. Men jag vill 
nämna att problemen som var, det var inte att komma överens med ÖB, vi var 

helt överens. Det var inte att komma överens med GD FMV, men vi hade ett 
SUREOHP�RFK�GHW�YDU�FKHIHQ�I|U�+)��KXYXGDYGHOQLQJHQ�I|U�À\J>PDWHULHO@�5 som 
hade åsamkat oss så stora svårigheter att projektet höll på att stjälpas. Men 
jag ska återkomma till den saken. Det blev ändå ett positivt beslut och sedan 
¿FN�g%��GHW�YLOO�VlJD�MDJ�XQGHU�g%��L�XSSJLIW�DWW�UHJHOEXQGHW��MDJ�NRPPHU�
inte ihåg om det var en eller två gånger om året, redovisa i en rapport hur 
JAS-projektet framskred och det var naturligtvis en rapport som CFV som 
programansvarig myndighet utarbetade med underlag från FMV och sedan 
ÖB skrev under och där kunde man följa utvecklingen av JAS-projektet och 
lotsa det framåt, alltihop syftande till att skapa det som är ämnet för den här 
första punkten: En politisk förankring av projektet. 

olle göransson:  
Jag skulle säga det, det var inte Maj-Britt Theorin som var den stora 
stötestenen i vårt parti, även om hon rent utåtriktat framstod som den som 
styrde partipolitiken i den här frågan, men det var det inte, det vill jag förneka. 
Nej, det som var den stora stridsfrågan inom partiet var: ska vi ha allmän 
YlUQSOLNW�NYDU�HOOHU�HWW�VWDUNDUH�À\JYDSHQ"�'HW�YDU�GHW�VRP�VWULGHQ�YDU�YlOGLJW�
stor om inom rörelsen och vi har ju alltid satt det här med värnplikten som 
en väldigt viktig symbol för vår alliansfrihet och jag tycker det bör komma 
fram att det var där vi hade striden, det var inte Maj-Britt Theorin, Sven-Olle. 
Sen vill jag också säga det till Krönmark att en idé han hade, det var ju att 
man skulle halvera hela försvarsstaben, för att därmed ge bättre ekonomiskt 
utrymme åt projektet. 

eric KrönmarK: 
För det första så var det i ett annat sammanhang det gick ut på att minska 
>RUJDQLVDWLRQVNRVWQDGHUQD@�� GHW� KlU� YDU� HQ� DQQDQ� VDN�� -DJ� YLOO� QX� J|UD� HQ�
introduktion av Bengt. 

Vad jag fann här var att departementet saknade kompetens till en ordentlig 
upphandling. Därför gjorde jag så, att jag bedömde att jag kan inte hämta 
någon från Wallenbergsfären av naturliga skäl, utan jag ringde till Tore 
%URZDOGK�L�+DQGHOVEDQNHQ�RFK�JDY�KRQRP�HQ�NUDYVSHFL¿NDWLRQ

Jag ville ha en person med näringslivserfarenhet, erfarenhet av stora 
affärer, gärna med utlandserfarenhet. Efter någon vecka ringde han och 
�� )|UVYDUHWV� PDWHULHOYHUNV� KXYXGDYGHOQLQJ� I|U� À\JPDWHULHO� I|UNRUWDGHV� )09�)�� PHQ�
inom materielverket användes för enkelhets skull beteckningen ”HF” och för dess chef ”C 
+)´��6RP�IUDPJnU�KlU�RFK�Sn�ÀHUD�VWlOOHQ�QHGDQ��VPLWWDGH�GRFN�GHVVD�I|UNRUWQLQJDU�DY�VLJ�
även utanför materielverket, red. anm.

hade sagt under hela den borgerliga regeringstiden, dels med tanke på MajBritt Theorins ständiga och högljudda kritik, som hon fick en hel del gehörför.Den här tredje bilden vill visa eller symbolisera att det var envulgärpropaganda mot JAS inte minst i kostnadshänseende, där man gjordesken av att det var sådana enorma kostnader som ska betalas nästa år. Vikommer inte att ha råd med detta och man pekade hela tiden på kostnaderna,som om kostnadsstapeln stod lodrätt som en bom framför en, när det isjälva verket ändå var fråga om en betalning över tiden och en väldigt långtidsperiod som i stort sett inte skulle ta större resurser i anspråk än vad somtidigare hade gjorts. Ja, det var det ena.På den sista delen av min oro sade Sten Andersson ungefär så här:"Maj-Britt Theorin, henne ska du inte bekymra dig så mycket för, för hososs i partiet så har vi tillräckliga bekymmer med henne, men de bemästrarvi". Därefter försäkrade han mig om att om vi vid en förnyad prövning avprojektet kunde presentera hållbara fakta om JAS, såväl vad gällde ekonomisom teknik, så skulle det inte bli några problem. Det är ju självklart, som niförstår, att det kändes betryggande för mig att gå in i en situation där jag intefrån början behövde stå på kollisionskurs med min regering.Sedan jag tillträtt som CFV så presenterade jag via ÖB, för det var junaturligtvis ÖB som hela tiden skulle yttra sig, ett underlag som godtogs utavregeringen och som man sedan konfirmerade genom beslut i likhet med detbeslut som den borgerliga regeringen tidigare hade fattat.Så blev det alltså en konfirmering av tidigare fattade beslut. Ströyersteckningar visade först hur JAS blev NEJS för att sedan visa hur Olof Palmeflög över de förut negativa krafterna i partiet och fattade ett positivt beslut.Detta var den stora förankringen i den politiska delen som vi hade inlettdet här samarbetet med. Men man kan säga att bekymren var ganska många,när det gällde att presentera vårt underlag för regeringen.Jag har varit tveksam om jag över huvud taget skulle ta upp detta nueftersom vi på sista avsnittet idag mera ska behandla samarbetet mellan ÖB,FMV [Försvarets materielverk], CFV och så vidare och jag har därför skjutitupp mina kommentarer för att kunna ta upp det lite senare. Men jag villnämna att problemen som var, det var inte att komma överens med ÖB, vi var
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helt överens. Det var inte att komma överens med GD FMV, men vi hade ettproblem och det var chefen för HF, huvudavdelningen för flyg[materiel],5 somhade åsamkat oss så stora svårigheter att projektet höll på att stjälpas. Menjag ska återkomma till den saken. Det blev ändå ett positivt beslut och sedanfick ÖB, det vill säga jag under ÖB, i uppgift att regelbundet, jag kommerinte ihåg om det var en eller två gånger om året, redovisa i en rapport hurJAS-projektet framskred och det var naturligtvis en rapport som CFV somprogramansvarig myndighet utarbetade med underlag från FMV och sedanÖB skrev under och där kunde man följa utvecklingen av JAS-projektet ochlotsa det framåt, alltihop syftande till att skapa det som är ämnet för den härförsta punkten: En politisk förankring av projektet.
OLLE GÖRANSSON:Jag skulle säga det, det var inte Maj-Britt Theorin som var den storastötestenen i vårt parti, även om hon rent utåtriktat framstod som den somstyrde partipolitiken i den här frågan, men det var det inte, det vill jag förneka.Nej, det som var den stora stridsfrågan inom partiet var: ska vi ha allmänvärnplikt kvar eller ett starkare flygvapen? Det var det som striden var väldigtstor om inom rörelsen och vi har ju alltid satt det här med värnplikten somen väldigt viktig symbol för vår alliansfrihet och jag tycker det bör kommafram att det var där vi hade striden, det var inte Maj-Britt Theorin, Sven-011e.Sen vill jag också säga det till Krönmark att en ick han hade, det var ju attman skulle halvera hela försvarsstaben, för att därmed ge bättre ekonomisktutrymme åt projektet.
ERIC KRÖNMARK:För det första så var det i ett annat sammanhang det gick ut på att minska[organisationskostnaderna], det här var en annan sak. Jag vill nu göra enintroduktion av Bengt.Vad jag fann här var att departementet saknade kompetens till en ordentligupphandling. Därför gjorde jag så, att jag bedömde att jag kan inte hämtanågon från Wallenbergsfären av naturliga skäl, utan jag ringde till ToreBrowaldh i Handelsbanken och gav honom en kravspecifikationJag ville ha en person med näringslivserfarenhet, erfarenhet av storaaffärer, gärna med utlandserfarenhet. Efter någon vecka ringde han och5 Försvarets materielverks huvudavdelning för flygmateriel förkortades FMV-F, meninom materielverket användes för enkelhets skull beteckningen "HF" och för dess chef "CHF". Som framgår här och på flera ställen nedan, smittade dock dessa förkortningar av sigäven utanför materielverket, red. anm.33
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rekommenderade mig Carlsson och det var en av de mera kloka åtgärderna 
jag gjorde som statsråd. 

bengt carlsson: 
Jag ska börja med kärnkraft för det hör ihop med det här. Det var nämligen 
så att jag var anställd i en grupp som skulle utveckla en reaktortyp för tungt 
vatten som hette Marviken, Adam och Eva, ni kanske kommer ihåg det där. 
(IWHU�HQ�WLG�¿FN�YL�HWW�KHPOLJW�SURMHNW��VRP�YL�¿FN�VNULYD�Sn�DWW�YL�LQWH�VNXOOH�
få berätta och det är så länge sedan nu, det var på 60-talet, så jag kan göra 
det. Det visade sig att Asea Atom, som företaget hette, hade erbjudit att en 
variant på Marvikens tunga vattenkokare skulle kunna, ska vi säga, skapa ett 
uran för kärnvapen och vi begrep inte det här riktigt då, för det var det ingen 
som sa. Den här anrikningen började vi att förstå när vi såg hur man skulle 
dumpa energi in i ett annat system och plötsligt så kom projektledaren Kåre 
Hannerz och sade: ”Grabbar, det är stopp, det är helt stopp. Vi lägger ner”. 
Då tänkte jag, att jag ska aldrig mer ta anställning där politiker över en natt 
NDQ�lYHQW\UD�PLWW�MREE��Vn�MDJ�VOXWDGH�Sn�$VHD�$WRP�RFK�À\WWDGH�WLOO�%DKFR�

Så småningom så kom jag till USA som chef för svenska Bahcos 
dotterbolag. Vi hade kunder inom storindustri för att vi kunde mycket 
om luftrening, luftvård, som inte USA kunde, så vi hade ganska stora 
framgångar inom både industrins energiförsörjning och framför allt kanske 
cellulosaindustrin. 

Att sälja anläggningar i USA, det var en helt ny sak för mig. Varje gång 
man skulle göra en upphandling var man tvungen att ha en advokat med sig. 
Det var alltså vidrigt jämfört med de regler vi har i Sverige. Jag försökte 
införa en del standardgrejer men det gick inte för att advokaterna skulle tjäna 
pengar, så vi var ofta i händerna på advokater. 

Mitt kontrakt gick ut 1980 på sommaren och min familj och jag bestämde 
DWW�YL�VNXOOH�À\WWD�KHP��8QJDUQD�E|UMDGH�EOL�DPHULNDQVND�RFK�VQDFNDGH�HWW�
språk som inte var svenska och inte amerikanska och jag stannade för jag 
lovade att stanna kvar ett halvår för att hjälpa den som kom efter mig. 

Så kommer min sekreterare in och så säger hon: ”Bengt, vad har du 
gjort”? ”Jaa”, sa jag, ”det vet jag inte.” ”Försvarsministern vill tala med dig.” 
Då var Eric på tråden och säger: ”Hördu, du skulle hem till Sverige va?” 
”Jaa.” ”Skulle du kunna träffa mig och prata om ett kul projekt.” ”Ja”, sa jag, 

”jag går och siktar på att bli VD för Bahco Verktyg, men det är ett år dit.” 
”Ja, då hinner du vara med här”, sa han. ”Ja”, sa jag, ”vi ses när jag kommer 
hem.” 

Jag var hemma varje månad så han ordnade en middag och sa: ”Jag har 
JMRUW�XSS�PHG�GLQ�FKHI�Vn�DWW�GX�E|UMDU�KRV�PLJ�´�2FK�MDJ�¿FN�HWW�GMlYOD�RYHWW�
dagen efter utav honom att jag hade gjort som jag hade gjort, så Eric hade 
nog inte riktigt rent mjöl i påsen när det gällde det där. Det slutade med att 
jag jobbade på departementet, men var anställd i Bahco och låg och väntade 
på att VD-skapet skulle bli ledigt på Bahco Verktyg.

 Några saker som hände: I början så tittade jag på Industrigruppen JAS, 
Gunnar L Johansson skickade årsredovisningen för Volvo Flygmotor till mig 
och jag satt och tittade på det där och såg att deras huvudsakliga intjäning 
YDU�¿QDQVQHWWRW��'HW�EHW\GHU�DOOWVn�KXU�PDQ�KDQWHUDU�VLQD�SHQJDU��'HW�YDU�HWW�
enormt överskott och då började jag forska i hur i herrans namn de kunde få 
det och då visade det sig att anslagen till dem betalades ut precis när anslagen 
NRP�GHQ���MXOL��'n�¿FN�GH�KHOD�EXQWHQ�PHG�SHQJDU�RFK�YDG�JMRUGH�GH�PHG�
dem, jo de lånade ut dyrt till Västra Götalands kommuner och då tänkte jag: 
”Staten lånar pengar utomlands dyrt och det hamnar hos Volvos aktieägare, 
det måste vara fel det här”. 

Jag snackade med Peter Lagerblad och han sa: ”Jaa, jag vet inte riktigt hur 
GX�UHVRQHUDU�PHQ�GHW�NDQVNH�lU�UlWW��0HQ�GX��%M|UQ�(ULNVVRQ�lU�Sn�¿QDQVHQ��
han är lite pigg”. Så vi käkade lunch med honom och sedan fortsatte jag att 
förklara att det inte är klokt att försvarsanslagen på så sätt delas ut i så stor 
omfattning utan det skulle göras i den takt det konsumeras eller räntebeläggas. 

Ja, han gick vidare och sa: ”Ja, du har helt rätt och det där måste vi ta i”. 
Men han var ju anställd, så han vågade inte, men jag var inte anställd, 

så jag vågade. Detta spred sig, jag vet inte om Eric sa till mig, eller om det 
kom ändå. Enskilt möte hos ÖB. Och så sa han: ”Carlsson, nu lägger du dig 
i någonting som inte du har med att göra”. ”Ja”, sa jag, ”det är ju Sveriges 
¿QDQVHU��MDJ�W\FNHU�PDQ�VNXOOH�UHVRQHUD�RP�GHW�´�´'HW�lU�P|MOLJW�VD�KDQ��PHQ�
det är inte ditt uppdrag”. ”Nähä”, sa jag. ”Så jag ber dig låt bli det där och 
jobba med JAS istället”. Vi drack kaffe och jag tänkte när jag gick därifrån 
DWW�GHW�YDU�GHQ�PHVW�VR¿VWLNHUDGH�RFK�VND�YL�VlJD�VWDELOD�XWVNlOOQLQJ�MDJ�KDU�
fått. Jag talade med Eric och han sa: ”Ja, lägg ner det där”. 

Nu vet inte jag hur det gick sedan, för Björn, det blev inte så.

rekommenderade mig Carlsson och det var en av de mera kloka åtgärdernajag gjorde som statsråd.
BENGT CARLSSON:Jag ska börja med kärnkraft för det hör ihop med det här. Det var nämligenså att jag var anställd i en grupp som skulle utveckla en reaktortyp för tungtvatten som hette Marviken, Adam och Eva, ni kanske kommer ihåg det där.Efter en tid fick vi ett hemligt projekt, som vi fick skriva på att vi inte skullefa berätta och det är så länge sedan nu, det var på 60-talet, så jag kan göradet. Det visade sig att Asea Atom, som företaget hette, hade erbjudit att envariant på Marvikens tunga vattenkokare skulle kunna, ska vi säga, skapa etturan för kärnvapen och vi begrep inte det här riktigt då, för det var det ingensom sa. Den här anrikningen började vi att förstå när vi såg hur man skulledumpa energi in i ett annat system och plötsligt så kom projektledaren KåreHannerz och sade: "Grabbar, det är stopp, det är helt stopp. Vi lägger ner".Då tänkte jag, att jag ska aldrig mer ta anställning där politiker över en nattkan äventyra mitt jobb, så jag slutade på Asea Atom och flyttade till Bahco.Så småningom så kom jag till USA som chef för svenska Bahcosdotterbolag. Vi hade kunder inom storindustri för att vi kunde mycketom luftrening, luftvård, som inte USA kunde, så vi hade ganska storaframgångar inom både industrins energiförsörjning och framför allt kanskecellulosaindustrin.Att sälja anläggningar i USA, det var en helt ny sak för mig. Varje gångman skulle göra en upphandling var man tvungen att ha en advokat med sig.Det var alltså vidrigt jämfört med de regler vi har i Sverige. Jag försökteinföra en del standardgrejer men det gick inte för att advokaterna skulle tjänapengar, så vi var ofta i händerna på advokater.Mitt kontrakt gick ut 1980 på sommaren och min familj och jag bestämdeatt vi skulle flytta hem. Ungarna började bli amerikanska och snackade ettspråk som inte var svenska och inte amerikanska och jag stannade för jaglovade att stanna kvar ett halvår för att hjälpa den som kom efter mig.Så kommer min sekreterare in och så säger hon: "Bengt, vad har dugjort"? "Jaa", sa jag, "det vet jag inte." "Försvarsministern vill tala med dig."Då var Eric på tråden och säger: "Hördu, du skulle hem till Sverige va?""Jaa." "Skulle du kunna träffa mig och prata om ett kul projekt." "Ja", sa jag,
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"jag går och siktar på att bli VD för Bahco Verktyg, men det är ett år dit.""Ja, då hinner du vara med här", sa han. "Ja", sa jag, "vi ses när jag kommerhem.Jag var hemma varje månad så han ordnade en middag och sa: "Jag hargjort upp med din chef så att du börjar hos mig." Och jag fick ett djävla ovettdagen efter utav honom att jag hade gjort som jag hade gjort, så Eric hadenog inte riktigt rent mjöl i påsen när det gällde det där. Det slutade med attjag jobbade på departementet, men var anställd i Bahco och låg och väntadepå att VD-skapet skulle bli ledigt på Bahco Verktyg.Några saker som hände: I början så tittade jag på Industrigruppen JAS,Gunnar L Johansson skickade årsredovisningen för Volvo Flygmotor till migoch jag satt och tittade på det där och såg att deras huvudsakliga intjäningvar finansnettot. Det betyder alltså hur man hanterar sina pengar. Det var ettenormt överskott och då började jag forska i hur i herrans namn de kunde fadet och då visade det sig att anslagen till dem betalades ut precis när anslagenkom den 1 juli. Då fick de hela bunten med pengar och vad gjorde de meddem, jo de lånade ut dyrt till Västra Götalands kommuner och då tänkte jag:"Staten lånar pengar utomlands dyrt och det hamnar hos Volvos aktieägare,det måste vara fel det här".Jag snackade med Peter Lagerblad och han sa: "Jaa, jag vet inte riktigt hurdu resonerar men det kanske är rätt. Men du, Björn Eriksson är på finansen,han är lite pigg". Så vi käkade lunch med honom och sedan fortsatte jag attförklara att det inte är klokt att försvarsanslagen på så sätt delas ut i så storomfattning utan det skulle göras i den takt det konsumeras eller räntebeläggas.Ja, han gick vidare och sa: "Ja, du har helt rätt och det där måste vi ta i".Men han var ju anställd, så han vågade inte, men jag var inte anställd,så jag vågade. Detta spred sig, jag vet inte om Eric sa till mig, eller om detkom ändå. Enskilt möte hos ÖB. Och så sa han: "Carlsson, nu lägger du digi någonting som inte du har med att göra". "Ja", sa jag, "det är ju Sverigesfinanser, jag tycker man skulle resonera om det." "Det är möjligt sa han, mendet är inte ditt uppdrag". "Nähä", sa jag. "Så jag ber dig låt bli det där ochjobba med JAS istället". Vi drack kaffe och jag tänkte när jag gick därifrånatt det var den mest sofistikerade och ska vi säga stabila utskällning jag harfatt. Jag talade med Eric och han sa: "Ja, lägg ner det där".Nu vet inte jag hur det gick sedan, för Björn, det blev inte så.
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rekommenderade mig Carlsson och det var en av de mera kloka åtgärderna 
jag gjorde som statsråd. 

bengt carlsson: 
Jag ska börja med kärnkraft för det hör ihop med det här. Det var nämligen 
så att jag var anställd i en grupp som skulle utveckla en reaktortyp för tungt 
vatten som hette Marviken, Adam och Eva, ni kanske kommer ihåg det där. 
(IWHU�HQ�WLG�¿FN�YL�HWW�KHPOLJW�SURMHNW��VRP�YL�¿FN�VNULYD�Sn�DWW�YL�LQWH�VNXOOH�
få berätta och det är så länge sedan nu, det var på 60-talet, så jag kan göra 
det. Det visade sig att Asea Atom, som företaget hette, hade erbjudit att en 
variant på Marvikens tunga vattenkokare skulle kunna, ska vi säga, skapa ett 
uran för kärnvapen och vi begrep inte det här riktigt då, för det var det ingen 
som sa. Den här anrikningen började vi att förstå när vi såg hur man skulle 
dumpa energi in i ett annat system och plötsligt så kom projektledaren Kåre 
Hannerz och sade: ”Grabbar, det är stopp, det är helt stopp. Vi lägger ner”. 
Då tänkte jag, att jag ska aldrig mer ta anställning där politiker över en natt 
NDQ�lYHQW\UD�PLWW�MREE��Vn�MDJ�VOXWDGH�Sn�$VHD�$WRP�RFK�À\WWDGH�WLOO�%DKFR�

Så småningom så kom jag till USA som chef för svenska Bahcos 
dotterbolag. Vi hade kunder inom storindustri för att vi kunde mycket 
om luftrening, luftvård, som inte USA kunde, så vi hade ganska stora 
framgångar inom både industrins energiförsörjning och framför allt kanske 
cellulosaindustrin. 

Att sälja anläggningar i USA, det var en helt ny sak för mig. Varje gång 
man skulle göra en upphandling var man tvungen att ha en advokat med sig. 
Det var alltså vidrigt jämfört med de regler vi har i Sverige. Jag försökte 
införa en del standardgrejer men det gick inte för att advokaterna skulle tjäna 
pengar, så vi var ofta i händerna på advokater. 

Mitt kontrakt gick ut 1980 på sommaren och min familj och jag bestämde 
DWW�YL�VNXOOH�À\WWD�KHP��8QJDUQD�E|UMDGH�EOL�DPHULNDQVND�RFK�VQDFNDGH�HWW�
språk som inte var svenska och inte amerikanska och jag stannade för jag 
lovade att stanna kvar ett halvår för att hjälpa den som kom efter mig. 

Så kommer min sekreterare in och så säger hon: ”Bengt, vad har du 
gjort”? ”Jaa”, sa jag, ”det vet jag inte.” ”Försvarsministern vill tala med dig.” 
Då var Eric på tråden och säger: ”Hördu, du skulle hem till Sverige va?” 
”Jaa.” ”Skulle du kunna träffa mig och prata om ett kul projekt.” ”Ja”, sa jag, 

”jag går och siktar på att bli VD för Bahco Verktyg, men det är ett år dit.” 
”Ja, då hinner du vara med här”, sa han. ”Ja”, sa jag, ”vi ses när jag kommer 
hem.” 

Jag var hemma varje månad så han ordnade en middag och sa: ”Jag har 
JMRUW�XSS�PHG�GLQ�FKHI�Vn�DWW�GX�E|UMDU�KRV�PLJ�´�2FK�MDJ�¿FN�HWW�GMlYOD�RYHWW�
dagen efter utav honom att jag hade gjort som jag hade gjort, så Eric hade 
nog inte riktigt rent mjöl i påsen när det gällde det där. Det slutade med att 
jag jobbade på departementet, men var anställd i Bahco och låg och väntade 
på att VD-skapet skulle bli ledigt på Bahco Verktyg.

 Några saker som hände: I början så tittade jag på Industrigruppen JAS, 
Gunnar L Johansson skickade årsredovisningen för Volvo Flygmotor till mig 
och jag satt och tittade på det där och såg att deras huvudsakliga intjäning 
YDU�¿QDQVQHWWRW��'HW�EHW\GHU�DOOWVn�KXU�PDQ�KDQWHUDU�VLQD�SHQJDU��'HW�YDU�HWW�
enormt överskott och då började jag forska i hur i herrans namn de kunde få 
det och då visade det sig att anslagen till dem betalades ut precis när anslagen 
NRP�GHQ���MXOL��'n�¿FN�GH�KHOD�EXQWHQ�PHG�SHQJDU�RFK�YDG�JMRUGH�GH�PHG�
dem, jo de lånade ut dyrt till Västra Götalands kommuner och då tänkte jag: 
”Staten lånar pengar utomlands dyrt och det hamnar hos Volvos aktieägare, 
det måste vara fel det här”. 

Jag snackade med Peter Lagerblad och han sa: ”Jaa, jag vet inte riktigt hur 
GX�UHVRQHUDU�PHQ�GHW�NDQVNH�lU�UlWW��0HQ�GX��%M|UQ�(ULNVVRQ�lU�Sn�¿QDQVHQ��
han är lite pigg”. Så vi käkade lunch med honom och sedan fortsatte jag att 
förklara att det inte är klokt att försvarsanslagen på så sätt delas ut i så stor 
omfattning utan det skulle göras i den takt det konsumeras eller räntebeläggas. 

Ja, han gick vidare och sa: ”Ja, du har helt rätt och det där måste vi ta i”. 
Men han var ju anställd, så han vågade inte, men jag var inte anställd, 

så jag vågade. Detta spred sig, jag vet inte om Eric sa till mig, eller om det 
kom ändå. Enskilt möte hos ÖB. Och så sa han: ”Carlsson, nu lägger du dig 
i någonting som inte du har med att göra”. ”Ja”, sa jag, ”det är ju Sveriges 
¿QDQVHU��MDJ�W\FNHU�PDQ�VNXOOH�UHVRQHUD�RP�GHW�´�´'HW�lU�P|MOLJW�VD�KDQ��PHQ�
det är inte ditt uppdrag”. ”Nähä”, sa jag. ”Så jag ber dig låt bli det där och 
jobba med JAS istället”. Vi drack kaffe och jag tänkte när jag gick därifrån 
DWW�GHW�YDU�GHQ�PHVW�VR¿VWLNHUDGH�RFK�VND�YL�VlJD�VWDELOD�XWVNlOOQLQJ�MDJ�KDU�
fått. Jag talade med Eric och han sa: ”Ja, lägg ner det där”. 

Nu vet inte jag hur det gick sedan, för Björn, det blev inte så.

rekommenderade mig Carlsson och det var en av de mera kloka åtgärdernajag gjorde som statsråd.
BENGT CARLSSON:Jag ska börja med kärnkraft för det hör ihop med det här. Det var nämligenså att jag var anställd i en grupp som skulle utveckla en reaktortyp för tungtvatten som hette Marviken, Adam och Eva, ni kanske kommer ihåg det där.Efter en tid fick vi ett hemligt projekt, som vi fick skriva på att vi inte skullefa berätta och det är så länge sedan nu, det var på 60-talet, så jag kan göradet. Det visade sig att Asea Atom, som företaget hette, hade erbjudit att envariant på Marvikens tunga vattenkokare skulle kunna, ska vi säga, skapa etturan för kärnvapen och vi begrep inte det här riktigt då, för det var det ingensom sa. Den här anrikningen började vi att förstå när vi såg hur man skulledumpa energi in i ett annat system och plötsligt så kom projektledaren KåreHannerz och sade: "Grabbar, det är stopp, det är helt stopp. Vi lägger ner".Då tänkte jag, att jag ska aldrig mer ta anställning där politiker över en nattkan äventyra mitt jobb, så jag slutade på Asea Atom och flyttade till Bahco.Så småningom så kom jag till USA som chef för svenska Bahcosdotterbolag. Vi hade kunder inom storindustri för att vi kunde mycketom luftrening, luftvård, som inte USA kunde, så vi hade ganska storaframgångar inom både industrins energiförsörjning och framför allt kanskecellulosaindustrin.Att sälja anläggningar i USA, det var en helt ny sak för mig. Varje gångman skulle göra en upphandling var man tvungen att ha en advokat med sig.Det var alltså vidrigt jämfört med de regler vi har i Sverige. Jag försökteinföra en del standardgrejer men det gick inte för att advokaterna skulle tjänapengar, så vi var ofta i händerna på advokater.Mitt kontrakt gick ut 1980 på sommaren och min familj och jag bestämdeatt vi skulle flytta hem. Ungarna började bli amerikanska och snackade ettspråk som inte var svenska och inte amerikanska och jag stannade för jaglovade att stanna kvar ett halvår för att hjälpa den som kom efter mig.Så kommer min sekreterare in och så säger hon: "Bengt, vad har dugjort"? "Jaa", sa jag, "det vet jag inte." "Försvarsministern vill tala med dig."Då var Eric på tråden och säger: "Hördu, du skulle hem till Sverige va?""Jaa." "Skulle du kunna träffa mig och prata om ett kul projekt." "Ja", sa jag,
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"jag går och siktar på att bli VD för Bahco Verktyg, men det är ett år dit.""Ja, då hinner du vara med här", sa han. "Ja", sa jag, "vi ses när jag kommerhem.Jag var hemma varje månad så han ordnade en middag och sa: "Jag hargjort upp med din chef så att du börjar hos mig." Och jag fick ett djävla ovettdagen efter utav honom att jag hade gjort som jag hade gjort, så Eric hadenog inte riktigt rent mjöl i påsen när det gällde det där. Det slutade med attjag jobbade på departementet, men var anställd i Bahco och låg och väntadepå att VD-skapet skulle bli ledigt på Bahco Verktyg.Några saker som hände: I början så tittade jag på Industrigruppen JAS,Gunnar L Johansson skickade årsredovisningen för Volvo Flygmotor till migoch jag satt och tittade på det där och såg att deras huvudsakliga intjäningvar finansnettot. Det betyder alltså hur man hanterar sina pengar. Det var ettenormt överskott och då började jag forska i hur i herrans namn de kunde fadet och då visade det sig att anslagen till dem betalades ut precis när anslagenkom den 1 juli. Då fick de hela bunten med pengar och vad gjorde de meddem, jo de lånade ut dyrt till Västra Götalands kommuner och då tänkte jag:"Staten lånar pengar utomlands dyrt och det hamnar hos Volvos aktieägare,det måste vara fel det här".Jag snackade med Peter Lagerblad och han sa: "Jaa, jag vet inte riktigt hurdu resonerar men det kanske är rätt. Men du, Björn Eriksson är på finansen,han är lite pigg". Så vi käkade lunch med honom och sedan fortsatte jag attförklara att det inte är klokt att försvarsanslagen på så sätt delas ut i så storomfattning utan det skulle göras i den takt det konsumeras eller räntebeläggas.Ja, han gick vidare och sa: "Ja, du har helt rätt och det där måste vi ta i".Men han var ju anställd, så han vågade inte, men jag var inte anställd,så jag vågade. Detta spred sig, jag vet inte om Eric sa till mig, eller om detkom ändå. Enskilt möte hos ÖB. Och så sa han: "Carlsson, nu lägger du digi någonting som inte du har med att göra". "Ja", sa jag, "det är ju Sverigesfinanser, jag tycker man skulle resonera om det." "Det är möjligt sa han, mendet är inte ditt uppdrag". "Nähä", sa jag. "Så jag ber dig låt bli det där ochjobba med JAS istället". Vi drack kaffe och jag tänkte när jag gick därifrånatt det var den mest sofistikerade och ska vi säga stabila utskällning jag harfatt. Jag talade med Eric och han sa: "Ja, lägg ner det där".Nu vet inte jag hur det gick sedan, för Björn, det blev inte så.
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eric KrönmarK:
Nej, tvärtom hörrudu. Jag tog beslut om att det skulle bli slut på det här och 
MDJ�¿FN�EHV|N�DY�0LOHLNRZVN\��VRP�Gn�YDU�6DDEFKHI��+DQ�VNlOOGH�� WD�PLJ�
fan, som jag aldrig har hört en människa skälla förut. Men jag var inte så 
oroad för det, för han brukar ju ändra åsikt var tjugonde minut så det spelade 
ingen roll. Sedan gick det någon vecka så ringde Marcus Wallenberg och sa: 
”Jag vill komma upp till dig”. Han sa då att: ”Jag har hört att Mileikowsky 
har varit hos dig och skällt. Bry dig inte om det”, sa han. ”Det där sa han, 
jag hade gjort precis som du om jag hade varit i dina kläder. Men vi blev 
erbjudna den här ekonomiska förmånen och så dumma var vi ju inte så vi sa 
QHM�WLOO�GHWWD�´�6n�GHW�VWRSSDGHV�RFK�PDQ�¿FN�Vn�DWW�VlJD�´DUEHWD�DY�GHW�GlU´��

bengt carlsson:
Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle lägga mig i och inte lägga mig i, så 
efter det där tassade jag lite försiktigt. Jag hade en överste av första graden 
Per Brissman, som var en fantastisk person och som jag tycker borde ha 
EOLYLW� JHQHUDO�� RFK� VHGDQ� &KULVWHU� 'DKOEHUJ� VRP� YDU� IUnQ� À\JYDSQHW� RFK�
överstelöjtnant. Sedan i den här gruppen, som ibland var inkallad, som 
bisittare till försvarskommittén, så fanns ju Owe Wiktorin och den alltid 
DUURJDQWH�&DUO�%LOGW��'HQ�KlU�JUXSSHQ�WUlIIDGHV�OLWH�YLG�VLGDQ�RP�RFK�MDJ�¿FN�
en del kontakter och jag försökte att se min roll. 

En annan sak som hände, det var julhelgen 1981 och Eric sa: ”Nu ska 
du träffa s-gruppen här och prata med dem, de har begärt det och nu ger du 
fan i att ha några synpunkter på det militära utan det är det rent industriella 
du får diskutera, men se upp”. Okej, så jag gick till riksdagshuset och åkte 
hissen upp och vid hissen stod Olof Palme, som inte var min politiska favorit 
precis. Men jag tänkte att nu får jag sköta mig och inte lägga mig i det, så 
kommer han och lägger handen om axlarna på mig och säger: ”Tjena Bengt! 
Fantastiskt hyggligt av dig att ställa upp här idag”. Jag tänkte hur fan kan den 
personen vara så behaglig och det var så hela tiden. Jag var där mellan nio 
och tre och det var alltså Olof Palme, Kjell-Olof Feldt, Anna-Greta Leijon, 
Ulf Larsson lite vid sidan ihop med Ingvar Carlsson och så var det LO:s chef, 
Gunnar Nilsson. Ja, och de var då inne på det industriella projektet: ”Vad 
var det för nytta?” och så vidare och jag hade ju då förstått vilka teknologier 

som det handlade om, så jag plussade väldigt, för till exempel LM Ericsson 
hade ju teknologi, Volvo Flygmotor hade möjlighet att vara med och bedöma 
motorerna. De skulle vi ju köpas utomlands och så vidare. Sedan skulle det 
vara motaffärer mellan USA och Sverige och det var väldigt mycket saker 
som diskuterades. Så kom det upp en sak som jag inte hade med att göra. 
Glidbomben kom nämligen upp. 

Jag sa: ”Det är inte mitt bord.” Då pratade de om den där glidbomben och 
sa att ja, men det är ju attack, det borde egentligen inte heta JAS, det skulle ju 
heta JS det här, för attack det sysslar vi inte med. Det var det enda jag hörde 
då utav det och det hade ju jag inga synpunkter på. 

'HW�HQGD�YL�¿FN�J|UD�YDU�DWW�́ WDVVD�I|UVLNWLJW´�XWRP�HQ�JnQJ�Sn�)DUQERURXJK��
då träffade vi motsvarande grupp för det israeliska projektet Lavi och man 
NDQ�VlJD�DWW��lU�-$6�GlU�Vn�YDU�GHUDV�SURMHNW�GlU��´8SS�PHG�WXQJ�ODVW��À\J�
långt, slå hårt, snabbt tillbaka.” I övrigt så var det ett väldigt trevligt jobb och 
jag har sagt till industrin att den som ska bli börsnoterad VD i Sverige ska 
absolut jobba minst två år i offentlig förvaltning eller inom militären. Jag har 
inte fått gehör för det, men jag har gjort det. 

 
sven hirdman:
Jag tänkte bara lägga till en aspekt när det gäller den här politiska förankringen 
och det är det internationella läget, alltså opinionsläget. Jag tycker det bör 
¿QQDV�PHG�nWPLQVWRQH�L�UHGRYLVQLQJHQ�������±������Vn�E|UMDGH�GHW�EOL�VSlQW�
internationellt. Ryssarna gick in i Afghanistan. Det blev en ny regering i 
USA, 1981, Reaganregeringen. Det kalla kriget blev som kallast mellan 1981 
fram till 1984. Om det någon gång var farligt för Sverige så var det under de 
åren 1982, 1983, 1984. 

Lite av EULQNPDQVKLS från amerikansk och från rysk sida med de gamla 
politbyrågubbarna där. Sedan hade vi ju våra ubåtskränkningar också, som 
påverkade opinionen, så vi hade alltså ett ganska kärvt säkerhetspolitiskt läge 
i världen och även kring vårt område och det påverkade opinionen här när 
GHW�JlOOGH�EHKRYHW�DY�DWW�6YHULJH�VNXOOH�KD�HQ�NYDOL¿FHUDG�À\JLQGXVWUL�RFK�YL�
kunde inte bara sluta med Viggen. 

ERIC KRÖNMARK:Nej, tvärtom hörrudu. Jag tog beslut om att det skulle bli slut på det här ochjag fick besök av Mileikowsky, som då var Saabchef. Han skällde, ta migfan, som jag aldrig har hört en människa skälla förut. Men jag var inte såoroad för det, för han brukar ju ändra åsikt var tjugonde minut så det speladeingen roll. Sedan gick det någon vecka så ringde Marcus Wallenberg och sa:"Jag vill komma upp till dig". Han sa då att: "Jag har hört att Mileikowskyhar varit hos dig och skällt. Bry dig inte om det", sa han. "Det där sa han,jag hade gjort precis som du om jag hade varit i dina kläder. Men vi bleverbjudna den här ekonomiska förmånen och så dumma var vi ju inte så vi sanej till detta." Så det stoppades och man fick så att säga "arbeta av det där".
BENGT CARLSSON:Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle lägga mig i och inte lägga mig i, såefter det där tassade jag lite försiktigt. Jag hade en överste av första gradenPer Brissman, som var en fantastisk person och som jag tycker borde hablivit general, och sedan Christer Dahlberg som var från flygvapnet ochöverstelöjtnant. Sedan i den här gruppen, som ibland var inkallad, sombisittare till försvarskommittn, så fanns ju Owe Wiktorin och den alltidarrogante Carl Bildt. Den här gruppen träffades lite vid sidan om och jag ficken del kontakter och jag försökte att se min roll.En annan sak som hände, det var julhelgen 1981 och Eric sa: "Nu skadu träffa s-gruppen här och prata med dem, de har begärt det och nu ger dufan i att ha några synpunkter på det militära utan det är det rent industrielladu får diskutera, men se upp". Okej, så jag gick till riksdagshuset och åktehissen upp och vid hissen stod Olof Palme, som inte var min politiska favoritprecis. Men jag tänkte att nu far jag sköta mig och inte lägga mig i det, såkommer han och lägger handen om axlarna på mig och säger: "Tjena Bengt!Fantastiskt hyggligt av dig att ställa upp här idag". Jag tänkte hur fan kan denpersonen vara så behaglig och det var så hela tiden. Jag var där mellan niooch tre och det var alltså Olof Palme, Kjell-Olof Feldt, Anna-Greta Leijon,Ulf Larsson lite vid sidan ihop med Ingvar Carlsson och så var det LO:s chef,Gunnar Nilsson. Ja, och de var då inne på det industriella projektet: "Vadvar det för nytta?" och så vidare och jag hade ju då förstått vilka teknologier
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som det handlade om, så jag plussade väldigt, för till exempel LM Ericssonhade ju teknologi, Volvo Flygmotor hade möjlighet att vara med och bedömamotorerna. De skulle vi ju köpas utomlands och så vidare. Sedan skulle detvara motaffärer mellan USA och Sverige och det var väldigt mycket sakersom diskuterades. Så kom det upp en sak som jag inte hade med att göra.Glidbomben kom nämligen upp.Jag sa: "Det är inte mitt bord." Då pratade de om den där glidbomben ochsa att ja, men det är ju attack, det borde egentligen inte heta JAS, det skulle juheta JS det här, för attack det sysslar vi inte med. Det var det enda jag hördedå utav det och det hade ju jag inga synpunkter på.Det enda vi fick göra var att "tassa försiktigt" utom en gång på Farnborough,då träffade vi motsvarande grupp för det israeliska projektet Lavi och mankan säga att, är JAS där så var deras projekt där. "Upp med tung last, flyglångt, slå hårt, snabbt tillbaka." I övrigt så var det ett väldigt trevligt jobb ochjag har sagt till industrin att den som ska bli börsnoterad VD i Sverige skaabsolut jobba minst två år i offentlig förvaltning eller inom militären. Jag harinte fatt gehör för det, men jag har gjort det.
SVEN HIRDMAN:Jag tänkte bara lägga till en aspekt när det gäller den här politiska förankringenoch det är det internationella läget, alltså opinionsläget. Jag tycker det börfinnas med åtminstone i redovisningen. 1978 — 1979 så började det bli späntinternationellt. Ryssarna gick in i Afghanistan. Det blev en ny regering iUSA, 1981, Reaganregeringen. Det kalla kriget blev som kallast mellan 1981fram till 1984. Om det någon gång var farligt för Sverige så var det under deåren 1982, 1983, 1984.Lite av brinkmanship från amerikansk och från rysk sida med de gamlapolitbyrågubbarna där. Sedan hade vi ju våra ubåtskränkningar också, sompåverkade opinionen, så vi hade alltså ett ganska kärvt säkerhetspolitiskt lägei världen och även kring vårt område och det påverkade opinionen här närdet gällde behovet av att Sverige skulle ha en kvalificerad flygindustri och vikunde inte bara sluta med Viggen.
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eric KrönmarK:
Nej, tvärtom hörrudu. Jag tog beslut om att det skulle bli slut på det här och 
MDJ�¿FN�EHV|N�DY�0LOHLNRZVN\��VRP�Gn�YDU�6DDEFKHI��+DQ�VNlOOGH�� WD�PLJ�
fan, som jag aldrig har hört en människa skälla förut. Men jag var inte så 
oroad för det, för han brukar ju ändra åsikt var tjugonde minut så det spelade 
ingen roll. Sedan gick det någon vecka så ringde Marcus Wallenberg och sa: 
”Jag vill komma upp till dig”. Han sa då att: ”Jag har hört att Mileikowsky 
har varit hos dig och skällt. Bry dig inte om det”, sa han. ”Det där sa han, 
jag hade gjort precis som du om jag hade varit i dina kläder. Men vi blev 
erbjudna den här ekonomiska förmånen och så dumma var vi ju inte så vi sa 
QHM�WLOO�GHWWD�´�6n�GHW�VWRSSDGHV�RFK�PDQ�¿FN�Vn�DWW�VlJD�´DUEHWD�DY�GHW�GlU´��

bengt carlsson:
Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle lägga mig i och inte lägga mig i, så 
efter det där tassade jag lite försiktigt. Jag hade en överste av första graden 
Per Brissman, som var en fantastisk person och som jag tycker borde ha 
EOLYLW� JHQHUDO�� RFK� VHGDQ� &KULVWHU� 'DKOEHUJ� VRP� YDU� IUnQ� À\JYDSQHW� RFK�
överstelöjtnant. Sedan i den här gruppen, som ibland var inkallad, som 
bisittare till försvarskommittén, så fanns ju Owe Wiktorin och den alltid 
DUURJDQWH�&DUO�%LOGW��'HQ�KlU�JUXSSHQ�WUlIIDGHV�OLWH�YLG�VLGDQ�RP�RFK�MDJ�¿FN�
en del kontakter och jag försökte att se min roll. 

En annan sak som hände, det var julhelgen 1981 och Eric sa: ”Nu ska 
du träffa s-gruppen här och prata med dem, de har begärt det och nu ger du 
fan i att ha några synpunkter på det militära utan det är det rent industriella 
du får diskutera, men se upp”. Okej, så jag gick till riksdagshuset och åkte 
hissen upp och vid hissen stod Olof Palme, som inte var min politiska favorit 
precis. Men jag tänkte att nu får jag sköta mig och inte lägga mig i det, så 
kommer han och lägger handen om axlarna på mig och säger: ”Tjena Bengt! 
Fantastiskt hyggligt av dig att ställa upp här idag”. Jag tänkte hur fan kan den 
personen vara så behaglig och det var så hela tiden. Jag var där mellan nio 
och tre och det var alltså Olof Palme, Kjell-Olof Feldt, Anna-Greta Leijon, 
Ulf Larsson lite vid sidan ihop med Ingvar Carlsson och så var det LO:s chef, 
Gunnar Nilsson. Ja, och de var då inne på det industriella projektet: ”Vad 
var det för nytta?” och så vidare och jag hade ju då förstått vilka teknologier 

som det handlade om, så jag plussade väldigt, för till exempel LM Ericsson 
hade ju teknologi, Volvo Flygmotor hade möjlighet att vara med och bedöma 
motorerna. De skulle vi ju köpas utomlands och så vidare. Sedan skulle det 
vara motaffärer mellan USA och Sverige och det var väldigt mycket saker 
som diskuterades. Så kom det upp en sak som jag inte hade med att göra. 
Glidbomben kom nämligen upp. 

Jag sa: ”Det är inte mitt bord.” Då pratade de om den där glidbomben och 
sa att ja, men det är ju attack, det borde egentligen inte heta JAS, det skulle ju 
heta JS det här, för attack det sysslar vi inte med. Det var det enda jag hörde 
då utav det och det hade ju jag inga synpunkter på. 

'HW�HQGD�YL�¿FN�J|UD�YDU�DWW�́ WDVVD�I|UVLNWLJW´�XWRP�HQ�JnQJ�Sn�)DUQERURXJK��
då träffade vi motsvarande grupp för det israeliska projektet Lavi och man 
NDQ�VlJD�DWW��lU�-$6�GlU�Vn�YDU�GHUDV�SURMHNW�GlU��´8SS�PHG�WXQJ�ODVW��À\J�
långt, slå hårt, snabbt tillbaka.” I övrigt så var det ett väldigt trevligt jobb och 
jag har sagt till industrin att den som ska bli börsnoterad VD i Sverige ska 
absolut jobba minst två år i offentlig förvaltning eller inom militären. Jag har 
inte fått gehör för det, men jag har gjort det. 

 
sven hirdman:
Jag tänkte bara lägga till en aspekt när det gäller den här politiska förankringen 
och det är det internationella läget, alltså opinionsläget. Jag tycker det bör 
¿QQDV�PHG�nWPLQVWRQH�L�UHGRYLVQLQJHQ�������±������Vn�E|UMDGH�GHW�EOL�VSlQW�
internationellt. Ryssarna gick in i Afghanistan. Det blev en ny regering i 
USA, 1981, Reaganregeringen. Det kalla kriget blev som kallast mellan 1981 
fram till 1984. Om det någon gång var farligt för Sverige så var det under de 
åren 1982, 1983, 1984. 

Lite av EULQNPDQVKLS från amerikansk och från rysk sida med de gamla 
politbyrågubbarna där. Sedan hade vi ju våra ubåtskränkningar också, som 
påverkade opinionen, så vi hade alltså ett ganska kärvt säkerhetspolitiskt läge 
i världen och även kring vårt område och det påverkade opinionen här när 
GHW�JlOOGH�EHKRYHW�DY�DWW�6YHULJH�VNXOOH�KD�HQ�NYDOL¿FHUDG�À\JLQGXVWUL�RFK�YL�
kunde inte bara sluta med Viggen. 

ERIC KRÖNMARK:Nej, tvärtom hörrudu. Jag tog beslut om att det skulle bli slut på det här ochjag fick besök av Mileikowsky, som då var Saabchef. Han skällde, ta migfan, som jag aldrig har hört en människa skälla förut. Men jag var inte såoroad för det, för han brukar ju ändra åsikt var tjugonde minut så det speladeingen roll. Sedan gick det någon vecka så ringde Marcus Wallenberg och sa:"Jag vill komma upp till dig". Han sa då att: "Jag har hört att Mileikowskyhar varit hos dig och skällt. Bry dig inte om det", sa han. "Det där sa han,jag hade gjort precis som du om jag hade varit i dina kläder. Men vi bleverbjudna den här ekonomiska förmånen och så dumma var vi ju inte så vi sanej till detta." Så det stoppades och man fick så att säga "arbeta av det där".
BENGT CARLSSON:Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle lägga mig i och inte lägga mig i, såefter det där tassade jag lite försiktigt. Jag hade en överste av första gradenPer Brissman, som var en fantastisk person och som jag tycker borde hablivit general, och sedan Christer Dahlberg som var från flygvapnet ochöverstelöjtnant. Sedan i den här gruppen, som ibland var inkallad, sombisittare till försvarskommittn, så fanns ju Owe Wiktorin och den alltidarrogante Carl Bildt. Den här gruppen träffades lite vid sidan om och jag ficken del kontakter och jag försökte att se min roll.En annan sak som hände, det var julhelgen 1981 och Eric sa: "Nu skadu träffa s-gruppen här och prata med dem, de har begärt det och nu ger dufan i att ha några synpunkter på det militära utan det är det rent industrielladu får diskutera, men se upp". Okej, så jag gick till riksdagshuset och åktehissen upp och vid hissen stod Olof Palme, som inte var min politiska favoritprecis. Men jag tänkte att nu far jag sköta mig och inte lägga mig i det, såkommer han och lägger handen om axlarna på mig och säger: "Tjena Bengt!Fantastiskt hyggligt av dig att ställa upp här idag". Jag tänkte hur fan kan denpersonen vara så behaglig och det var så hela tiden. Jag var där mellan niooch tre och det var alltså Olof Palme, Kjell-Olof Feldt, Anna-Greta Leijon,Ulf Larsson lite vid sidan ihop med Ingvar Carlsson och så var det LO:s chef,Gunnar Nilsson. Ja, och de var då inne på det industriella projektet: "Vadvar det för nytta?" och så vidare och jag hade ju då förstått vilka teknologier
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som det handlade om, så jag plussade väldigt, för till exempel LM Ericssonhade ju teknologi, Volvo Flygmotor hade möjlighet att vara med och bedömamotorerna. De skulle vi ju köpas utomlands och så vidare. Sedan skulle detvara motaffärer mellan USA och Sverige och det var väldigt mycket sakersom diskuterades. Så kom det upp en sak som jag inte hade med att göra.Glidbomben kom nämligen upp.Jag sa: "Det är inte mitt bord." Då pratade de om den där glidbomben ochsa att ja, men det är ju attack, det borde egentligen inte heta JAS, det skulle juheta JS det här, för attack det sysslar vi inte med. Det var det enda jag hördedå utav det och det hade ju jag inga synpunkter på.Det enda vi fick göra var att "tassa försiktigt" utom en gång på Farnborough,då träffade vi motsvarande grupp för det israeliska projektet Lavi och mankan säga att, är JAS där så var deras projekt där. "Upp med tung last, flyglångt, slå hårt, snabbt tillbaka." I övrigt så var det ett väldigt trevligt jobb ochjag har sagt till industrin att den som ska bli börsnoterad VD i Sverige skaabsolut jobba minst två år i offentlig förvaltning eller inom militären. Jag harinte fatt gehör för det, men jag har gjort det.
SVEN HIRDMAN:Jag tänkte bara lägga till en aspekt när det gäller den här politiska förankringenoch det är det internationella läget, alltså opinionsläget. Jag tycker det börfinnas med åtminstone i redovisningen. 1978 — 1979 så började det bli späntinternationellt. Ryssarna gick in i Afghanistan. Det blev en ny regering iUSA, 1981, Reaganregeringen. Det kalla kriget blev som kallast mellan 1981fram till 1984. Om det någon gång var farligt för Sverige så var det under deåren 1982, 1983, 1984.Lite av brinkmanship från amerikansk och från rysk sida med de gamlapolitbyrågubbarna där. Sedan hade vi ju våra ubåtskränkningar också, sompåverkade opinionen, så vi hade alltså ett ganska kärvt säkerhetspolitiskt lägei världen och även kring vårt område och det påverkade opinionen här närdet gällde behovet av att Sverige skulle ha en kvalificerad flygindustri och vikunde inte bara sluta med Viggen.
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bertil Wennerholm:
'HW�lU�YlUGHIXOOW�RFK�MDJ�YLOOH�WD�XSS�HQ�IUnJD�KlU�RFK�GHW�lU�DWW�GHW�¿QQV�MX�
ett antal personer som har en väldigt stark lyskraft och möjligen så är det så 
att deras genomslag värderas högre utifrån den här lyskraften än av det som 
är motiverat av agerandet. Olle har varit inne på bilden av Maj-Britt Theorin. 
När jag har läst på inför det här seminariet så har jag sett att Olof Palmes 
personliga uppfattning skulle ha haft stor betydelse och jag tycker du har 
pratat lite emot det Olle, men du kanske kan upplysa oss lite ytterligare om 
hur spelet skedde inom socialdemokratin.

olle göransson:
Det kanske är svårt att beskriva i några meningar bara, men det är som jag 
har försökt säga tidigare, att Maj Britt var en stor agitatör. Hon kunde både få 
med sig media och en hel del av våra partivänner på att detta med JAS, det var 
en dyrgrip och så vidare. Men hennes, ska vi säga, kunnande inom försvaret 
och försvarsindustrin, det var väldigt lågt. Det var bara munväder och där 
var hon genomskådad av oss allihop som var aktiva inom försvarspolitiken 
i övrigt. Utan Palmes roll och hans jobb, det är att se till att de beslut vi 
fattar på partikongresserna ska bli verkställda i regeringssammanhang – Olof 
var väldigt angelägen om att inte gå förbi partikongresserna, det skulle vara 
riktmärket för hans arbete. Så jag vet inte hur jag ska förklara det närmare; 
han hade alltså en ryggsäck med sig från partikongressen. Det skulle driva 
Olof som statsminister och han hade också, som sagt var, en stor känsla för 
detta med att vi skulle ha ett stort försvar, en värnpliktsarmé, därför att den 
menade han var viktig. 

Det var väl i kontrasterna här emellan hur han skulle balansera det här 
som Krönmark säger och Hirdman och andra så är det en balansgång hela 
tiden. Var ska man lägga resurserna och hur stora ska de vara? 

Vi hade massor av olika krav ifrån rörelsen: Att förbättra sjukförsäkringen, 
VH� WLOO� DWW� YL� ¿FN� HQ�$73� VRP� YDU� YlUG� QDPQHW� RFK� Vn� YLGDUH�� 6n� DWW� YDUD�
politiker, det är inte bara att sätta sig ner och räkna ut den absolut bästa 
formen för det, utan det gäller att balansera mot andra intressen och till slut 
W\FNHU�MDJ�QRJ�DWW�UHVXOWDWHW�IUnQ�SDUWLHWV�VLGD�QlU�GHW�JlOOHU�À\JELWHQ��GHQ�EOHY�
bra. Det var mycket motstånd men den blev i alla fall ett resultat som vi kan 
vara nöjda med. 

gunnar lindqvist:
En liten kontrafaktisk historisk fråga så här i eftervärldens klarsynta ljus: Om 
Fälldin 1-regeringen inte hade fallit på kärnkraften utan fortsatt att regera 
sin mandattid ut och valresultatet hade blivit det som det blev 1979. Hade 
inte stor sannolikhet talat för att vi då hade fått B3LA-projektet och då hade 
À\JYDSQHW�YDULW�Q|MW"�'lU�VDGH�PDQ�VLJ�WUROLJHQ�YDUD�Q|MGD�PHG�GHW��0HQ�Gn�
hade man fått ekonomiska problem i försvaret på grund av att vi hade fått 
en inteckning i detta projekt som väl hade försvårat jaktanskaffningen i ett 
senare led. Det är en sådan här svårbesvarad men ändå viktig fråga.

eric KrönmarK:
Det är onekligen logiskt tänkt. Det hade sannolikt blivit så, men sedan är 
det bara, vad hade konsekvenserna blivit? För det första vill jag säga det, att 
Viggen var ju inget föråldrat system. Jag vill betona här att tredje delserien, 
vill jag minnas, var undertecknad någon gång 1980? Ja, just det. När det 
gällde att ersätta jaktkapaciteten var det ingen ko på isen. Men sedan, när det 
JlOOGH�KHOD�À\JSODQVIUnJDQ��Gn�NDQ�MDJ�EDUD�VlJD�GHW�DWW�GHQ�SROLWLVND�PLOM|Q�
som var från 1976 och fram till 1978, var egentligen den mest brutala vi har 
haft över huvud taget i Sverige. 

För det första, vi på vår sida hade ingen regeringserfarenhet. 
Socialdemokraterna hade ingen erfarenhet av att vara i opposition och Sten 
Andersson sa att man skulle jaga den här regeringen med blåslampa efter 
väggarna. Den som var främste blåslampsförare var Olof Palme och det gjorde 
att trots att jag egentligen var ett vanligt statsråd och försvarsminister så vet 
jag inte riktigt hur många debatter vi hade i kammaren. Oppositionsledaren 
Palme gjorde allt för att förlöjliga det här. Flygplansfrågan blev en av de här 
frågorna som han använde för att komma åt regeringen. Det var inte bara rena 
försvarsintresset och därför kan jag säga att det var rätt intressant när vi efter 
1979 hade beslutat att vi skulle gå ut och ta in internationella offerter så bad 
jag att få ett samtal med honom. Olof Palme och jag träffades någon gång 
mellan två och tre på småtimmarna när det var nattplenum i riksdagen och 
jag hade ju räknat med ett fyraögonsamtal, men Ulf Larsson var med, bakom. 
Då i alla fall, så sa jag: ”Nu har jag, ta mig fan, varit slagpåse för din politik 
rätt länge. Jag sa att du vet att det inte är jag på vår sida som kommer att bli 

BERTIL WENNERHOLM:Det är värdefullt och jag ville ta upp en fråga här och det är att det finns juett antal personer som har en väldigt stark lyskraft och möjligen så är det såatt deras genomslag värderas högre utifrån den här lyskraften än av det somär motiverat av agerandet. 011e har varit inne på bilden av Maj-Britt Theorin.När jag har läst på inför det här seminariet så har jag sett att Olof Palmespersonliga uppfattning skulle ha haft stor betydelse och jag tycker du harpratat lite emot det 011e, men du kanske kan upplysa oss lite ytterligare omhur spelet skedde inom socialdemokratin.
OLLE GÖRANSSON:Det kanske är svårt att beskriva i några meningar bara, men det är som jaghar försökt säga tidigare, att Maj Britt var en stor agitatör. Hon kunde både famed sig media och en hel del av våra partivänner på att detta med JAS, det varen dyrgrip och så vidare. Men hennes, ska vi säga, kunnande inom försvaretoch försvarsindustrin, det var väldigt lågt. Det var bara munväder och därvar hon genomskådad av oss allihop som var aktiva inom försvarspolitikeni övrigt. Utan Palmes roll och hans jobb, det är att se till att de beslut vifattar på partikongresserna ska bli verkställda i regeringssammanhang — Olofvar väldigt angelägen om att inte gå förbi partikongresserna, det skulle varariktmärket för hans arbete. Så jag vet inte hur jag ska förklara det närmare;han hade alltså en ryggsäck med sig från partikongressen. Det skulle drivaOlof som statsminister och han hade också, som sagt var, en stor känsla fördetta med att vi skulle ha ett stort försvar, en värnpliktsarme, därför att denmenade han var viktig.Det var väl i kontrasterna här emellan hur han skulle balansera det härsom Krönmark säger och Hirdman och andra så är det en balansgång helatiden. Var ska man lägga resurserna och hur stora ska de vara?Vi hade massor av olika krav ifrån rörelsen: Att förbättra sjukförsäkringen,se till att vi fick en ATP som var värd namnet och så vidare. Så att varapolitiker, det är inte bara att sätta sig ner och räkna ut den absolut bästaformen för det, utan det gäller att balansera mot andra intressen och till sluttycker jag nog att resultatet från partiets sida när det gäller flygbiten, den blevbra. Det var mycket motstånd men den blev i alla fall ett resultat som vi kanvara nöjda med.
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GUNNAR LINDQVIST:En liten kontrafaktisk historisk fråga så här i eftervärldens klarsynta ljus: OmFälldin 1-regeringen inte hade fallit på kärnkraften utan fortsatt att regerasin mandattid ut och valresultatet hade blivit det som det blev 1979. Hadeinte stor sannolikhet talat för att vi då hade fatt B3LA-projektet och då hadeflygvapnet varit nöjt? Där sade man sig troligen vara nöjda med det. Men dåhade man fått ekonomiska problem i försvaret på grund av att vi hade fatten inteckning i detta projekt som väl hade försvårat jaktanskaffiiingen i ettsenare led. Det är en sådan här svårbesvarad men ändå viktig fråga.
ERIC KRÖNMARK:Det är onekligen logiskt tänkt. Det hade sannolikt blivit så, men sedan ärdet bara, vad hade konsekvenserna blivit? För det första vill jag säga det, attViggen var ju inget föråldrat system. Jag vill betona här att tredje delserien,vill jag minnas, var undertecknad någon gång 1980? Ja, just det. När detgällde att ersätta jaktkapaciteten var det ingen ko på isen. Men sedan, när detgällde hela flygplansfrågan, då kan jag bara säga det att den politiska miljönsom var från 1976 och fram till 1978, var egentligen den mest brutala vi harhaft över huvud taget i Sverige.För det första, vi på vår sida hade ingen regeringserfarenhet.Socialdemokraterna hade ingen erfarenhet av att vara i opposition och StenAndersson sa att man skulle jaga den här regeringen med blåslampa efterväggarna. Den som var främste blåslampsförare var Olof Palme och det gjordeatt trots att jag egentligen var ett vanligt statsråd och försvarsminister så vetjag inte riktigt hur många debatter vi hade i kammaren. OppositionsledarenPalme gjorde allt för att förlöjliga det här. Flygplansfrågan blev en av de härfrågorna som han använde för att komma åt regeringen. Det var inte bara renaförsvarsintresset och därför kan jag säga att det var rätt intressant när vi efter1979 hade beslutat att vi skulle gå ut och ta in internationella offerter så badjag att få ett samtal med honom. Olof Palme och jag träffades någon gångmellan två och tre på småtimmarna när det var nattplenum i riksdagen ochjag hade ju räknat med ett fyraögonsamtal, men Ulf Larsson var med, bakom.Då i alla fall, så sa jag: "Nu har jag, ta mig fan, varit slagpåse för din politikrätt länge. Jag sa att du vet att det inte är jag på vår sida som kommer att bli
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bertil Wennerholm:
'HW�lU�YlUGHIXOOW�RFK�MDJ�YLOOH�WD�XSS�HQ�IUnJD�KlU�RFK�GHW�lU�DWW�GHW�¿QQV�MX�
ett antal personer som har en väldigt stark lyskraft och möjligen så är det så 
att deras genomslag värderas högre utifrån den här lyskraften än av det som 
är motiverat av agerandet. Olle har varit inne på bilden av Maj-Britt Theorin. 
När jag har läst på inför det här seminariet så har jag sett att Olof Palmes 
personliga uppfattning skulle ha haft stor betydelse och jag tycker du har 
pratat lite emot det Olle, men du kanske kan upplysa oss lite ytterligare om 
hur spelet skedde inom socialdemokratin.

olle göransson:
Det kanske är svårt att beskriva i några meningar bara, men det är som jag 
har försökt säga tidigare, att Maj Britt var en stor agitatör. Hon kunde både få 
med sig media och en hel del av våra partivänner på att detta med JAS, det var 
en dyrgrip och så vidare. Men hennes, ska vi säga, kunnande inom försvaret 
och försvarsindustrin, det var väldigt lågt. Det var bara munväder och där 
var hon genomskådad av oss allihop som var aktiva inom försvarspolitiken 
i övrigt. Utan Palmes roll och hans jobb, det är att se till att de beslut vi 
fattar på partikongresserna ska bli verkställda i regeringssammanhang – Olof 
var väldigt angelägen om att inte gå förbi partikongresserna, det skulle vara 
riktmärket för hans arbete. Så jag vet inte hur jag ska förklara det närmare; 
han hade alltså en ryggsäck med sig från partikongressen. Det skulle driva 
Olof som statsminister och han hade också, som sagt var, en stor känsla för 
detta med att vi skulle ha ett stort försvar, en värnpliktsarmé, därför att den 
menade han var viktig. 

Det var väl i kontrasterna här emellan hur han skulle balansera det här 
som Krönmark säger och Hirdman och andra så är det en balansgång hela 
tiden. Var ska man lägga resurserna och hur stora ska de vara? 

Vi hade massor av olika krav ifrån rörelsen: Att förbättra sjukförsäkringen, 
VH� WLOO� DWW� YL� ¿FN� HQ�$73� VRP� YDU� YlUG� QDPQHW� RFK� Vn� YLGDUH�� 6n� DWW� YDUD�
politiker, det är inte bara att sätta sig ner och räkna ut den absolut bästa 
formen för det, utan det gäller att balansera mot andra intressen och till slut 
W\FNHU�MDJ�QRJ�DWW�UHVXOWDWHW�IUnQ�SDUWLHWV�VLGD�QlU�GHW�JlOOHU�À\JELWHQ��GHQ�EOHY�
bra. Det var mycket motstånd men den blev i alla fall ett resultat som vi kan 
vara nöjda med. 

gunnar lindqvist:
En liten kontrafaktisk historisk fråga så här i eftervärldens klarsynta ljus: Om 
Fälldin 1-regeringen inte hade fallit på kärnkraften utan fortsatt att regera 
sin mandattid ut och valresultatet hade blivit det som det blev 1979. Hade 
inte stor sannolikhet talat för att vi då hade fått B3LA-projektet och då hade 
À\JYDSQHW�YDULW�Q|MW"�'lU�VDGH�PDQ�VLJ�WUROLJHQ�YDUD�Q|MGD�PHG�GHW��0HQ�Gn�
hade man fått ekonomiska problem i försvaret på grund av att vi hade fått 
en inteckning i detta projekt som väl hade försvårat jaktanskaffningen i ett 
senare led. Det är en sådan här svårbesvarad men ändå viktig fråga.

eric KrönmarK:
Det är onekligen logiskt tänkt. Det hade sannolikt blivit så, men sedan är 
det bara, vad hade konsekvenserna blivit? För det första vill jag säga det, att 
Viggen var ju inget föråldrat system. Jag vill betona här att tredje delserien, 
vill jag minnas, var undertecknad någon gång 1980? Ja, just det. När det 
gällde att ersätta jaktkapaciteten var det ingen ko på isen. Men sedan, när det 
JlOOGH�KHOD�À\JSODQVIUnJDQ��Gn�NDQ�MDJ�EDUD�VlJD�GHW�DWW�GHQ�SROLWLVND�PLOM|Q�
som var från 1976 och fram till 1978, var egentligen den mest brutala vi har 
haft över huvud taget i Sverige. 

För det första, vi på vår sida hade ingen regeringserfarenhet. 
Socialdemokraterna hade ingen erfarenhet av att vara i opposition och Sten 
Andersson sa att man skulle jaga den här regeringen med blåslampa efter 
väggarna. Den som var främste blåslampsförare var Olof Palme och det gjorde 
att trots att jag egentligen var ett vanligt statsråd och försvarsminister så vet 
jag inte riktigt hur många debatter vi hade i kammaren. Oppositionsledaren 
Palme gjorde allt för att förlöjliga det här. Flygplansfrågan blev en av de här 
frågorna som han använde för att komma åt regeringen. Det var inte bara rena 
försvarsintresset och därför kan jag säga att det var rätt intressant när vi efter 
1979 hade beslutat att vi skulle gå ut och ta in internationella offerter så bad 
jag att få ett samtal med honom. Olof Palme och jag träffades någon gång 
mellan två och tre på småtimmarna när det var nattplenum i riksdagen och 
jag hade ju räknat med ett fyraögonsamtal, men Ulf Larsson var med, bakom. 
Då i alla fall, så sa jag: ”Nu har jag, ta mig fan, varit slagpåse för din politik 
rätt länge. Jag sa att du vet att det inte är jag på vår sida som kommer att bli 

BERTIL WENNERHOLM:Det är värdefullt och jag ville ta upp en fråga här och det är att det finns juett antal personer som har en väldigt stark lyskraft och möjligen så är det såatt deras genomslag värderas högre utifrån den här lyskraften än av det somär motiverat av agerandet. 011e har varit inne på bilden av Maj-Britt Theorin.När jag har läst på inför det här seminariet så har jag sett att Olof Palmespersonliga uppfattning skulle ha haft stor betydelse och jag tycker du harpratat lite emot det 011e, men du kanske kan upplysa oss lite ytterligare omhur spelet skedde inom socialdemokratin.
OLLE GÖRANSSON:Det kanske är svårt att beskriva i några meningar bara, men det är som jaghar försökt säga tidigare, att Maj Britt var en stor agitatör. Hon kunde både famed sig media och en hel del av våra partivänner på att detta med JAS, det varen dyrgrip och så vidare. Men hennes, ska vi säga, kunnande inom försvaretoch försvarsindustrin, det var väldigt lågt. Det var bara munväder och därvar hon genomskådad av oss allihop som var aktiva inom försvarspolitikeni övrigt. Utan Palmes roll och hans jobb, det är att se till att de beslut vifattar på partikongresserna ska bli verkställda i regeringssammanhang — Olofvar väldigt angelägen om att inte gå förbi partikongresserna, det skulle varariktmärket för hans arbete. Så jag vet inte hur jag ska förklara det närmare;han hade alltså en ryggsäck med sig från partikongressen. Det skulle drivaOlof som statsminister och han hade också, som sagt var, en stor känsla fördetta med att vi skulle ha ett stort försvar, en värnpliktsarme, därför att denmenade han var viktig.Det var väl i kontrasterna här emellan hur han skulle balansera det härsom Krönmark säger och Hirdman och andra så är det en balansgång helatiden. Var ska man lägga resurserna och hur stora ska de vara?Vi hade massor av olika krav ifrån rörelsen: Att förbättra sjukförsäkringen,se till att vi fick en ATP som var värd namnet och så vidare. Så att varapolitiker, det är inte bara att sätta sig ner och räkna ut den absolut bästaformen för det, utan det gäller att balansera mot andra intressen och till sluttycker jag nog att resultatet från partiets sida när det gäller flygbiten, den blevbra. Det var mycket motstånd men den blev i alla fall ett resultat som vi kanvara nöjda med.
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GUNNAR LINDQVIST:En liten kontrafaktisk historisk fråga så här i eftervärldens klarsynta ljus: OmFälldin 1-regeringen inte hade fallit på kärnkraften utan fortsatt att regerasin mandattid ut och valresultatet hade blivit det som det blev 1979. Hadeinte stor sannolikhet talat för att vi då hade fatt B3LA-projektet och då hadeflygvapnet varit nöjt? Där sade man sig troligen vara nöjda med det. Men dåhade man fått ekonomiska problem i försvaret på grund av att vi hade fatten inteckning i detta projekt som väl hade försvårat jaktanskaffiiingen i ettsenare led. Det är en sådan här svårbesvarad men ändå viktig fråga.
ERIC KRÖNMARK:Det är onekligen logiskt tänkt. Det hade sannolikt blivit så, men sedan ärdet bara, vad hade konsekvenserna blivit? För det första vill jag säga det, attViggen var ju inget föråldrat system. Jag vill betona här att tredje delserien,vill jag minnas, var undertecknad någon gång 1980? Ja, just det. När detgällde att ersätta jaktkapaciteten var det ingen ko på isen. Men sedan, när detgällde hela flygplansfrågan, då kan jag bara säga det att den politiska miljönsom var från 1976 och fram till 1978, var egentligen den mest brutala vi harhaft över huvud taget i Sverige.För det första, vi på vår sida hade ingen regeringserfarenhet.Socialdemokraterna hade ingen erfarenhet av att vara i opposition och StenAndersson sa att man skulle jaga den här regeringen med blåslampa efterväggarna. Den som var främste blåslampsförare var Olof Palme och det gjordeatt trots att jag egentligen var ett vanligt statsråd och försvarsminister så vetjag inte riktigt hur många debatter vi hade i kammaren. OppositionsledarenPalme gjorde allt för att förlöjliga det här. Flygplansfrågan blev en av de härfrågorna som han använde för att komma åt regeringen. Det var inte bara renaförsvarsintresset och därför kan jag säga att det var rätt intressant när vi efter1979 hade beslutat att vi skulle gå ut och ta in internationella offerter så badjag att få ett samtal med honom. Olof Palme och jag träffades någon gångmellan två och tre på småtimmarna när det var nattplenum i riksdagen ochjag hade ju räknat med ett fyraögonsamtal, men Ulf Larsson var med, bakom.Då i alla fall, så sa jag: "Nu har jag, ta mig fan, varit slagpåse för din politikrätt länge. Jag sa att du vet att det inte är jag på vår sida som kommer att bli
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KlQJG� I|U� RP�YL� OlJJHU� QHU� VYHQVN�À\JLQGXVWUL�� XWDQ� YHP� VRP� IUDPNDOODU�
detta politiskt, det är ju du”. Vi hade då alltså ett samtal och jag insåg då att 
han inte kunde göra en vändning 180 grader, men i och för sig så kan vi säga 
att det samtalet gjorde det, att jag bedömde att det var politiskt möjligt. Det 
var mer eller mindre att man skulle spela teater fortsatt, men det var då man i 
realiteten kom överens om att driva JAS-projektet. Det är så att många beslut 
som är verkliga, det är inte de beslut som fattas på papperet, utan de är de 
som sker ”man till man”. Så är det.

bertil Wennerholm: 
Och det är ju det som är poängen med den här typen av vittnesseminarier 
DWW�RFNVn�In�IUDP�VnGDQD�KlU�DVSHNWHU�IUnQ�GHW�I|UÀXWQD��YDUVnJRG�6YHQ och 
sedan vill jag gå över till auditoriet. 

sven hirdman:
Ja, bara när det gäller det politiska så var det en person, vars namn bör nämnas, 
det är förre ordföranden i riksdagens försvarsutskott, Bengt Gustavsson. Han 
var en verkligt tung socialdemokratisk försvarspolitiker. Han slutade ju sedan 
i Riksdagen, 1980 var det väl, och blev landshövding i Sörmland, men det 
var en person som vi alla hade förtroende för och som man kunde resonera 
med, så jag tyckte han hade en betydelse. 

Sedan ett tillägg till vad Eric Krönmark sade här om Palmes roll. Palme 
var ju oerhört aggressiv även sedan mot den lilla center-folkpartiregeringen 
som satt 1981 – 1982. Jag tänker då i synnerhet på hans angrepp på Torsten 
Gustafsson, som till några värnpliktiga hade sagt att: ”Ja, vi hör ju hemma i 
Västeuropa” och Olof Palme blåste upp detta som ett förfärligt neutralitetsbrott 
och utskällning i riksdagen och så vidare Det var väldigt aggressivt, ja det var 
rätt hårda tag under den här tiden. Själva JAS-frågan, alltså arbetet om JAS 
och förankringsinformationen mellan departementet och socialdemokratin, 
det fungerade bra, tills vändningen kom i maj 1982, men det fanns några 
obehagliga övertoner.

bertil Wennerholm:
Då går jag över till auditoriet och börjar med Carl Björeman. Han och jag har 
debatterat JAS-frågor förut, varsågod!

carl björeman:
Det här är allvarliga saker så jag håller mig strikt till manus. Vi har fått en 
mycket övertygande redovisning av den politiska förankringen av JAS-
projektet som industriprojekt, men det var ju meningen att JAS, rimligen 
också skulle vara ett verktyg i försvarspolitiken. I beslutsprocessen har 
argumenten för det förträngts. 

,�LQEMXGDQ�WLOO�GHWWD�VHPLQDULXP�XSSJHV�DWW�6DDEV�LQÀ\WDQGH�E|UMDGH�I|UVW�Sn�
70-talet. Det började långt tidigare. Det framgår av Gunnar Wetterbergs bok, 
Wallenberg.6�6DDE�JUXQGDGHV�GHQ���DSULO�������Sn�I|UVODJ�DY�À\JYDSHQFKHIHQ�
Torsten Friis. Men Saab tog snabbt över kommandot, ironiskt nog med hjälp av 
À\JVWDEVRI¿FHUHQ�$[HO�/MXQJGDKO�RFK�KDQV�JHQLDOD�O|VQLQJ��1lU�GHW�E|UMDGH�
EOL�WRPW�L�6DDEV�RUGHUE|FNHU��Gn�EHVWlOOGH�À\JYDSQHW�Q\D�SODQ�RFK�NDVVHUDGH�
VDPWLGLJW�IXOOW�VWULGVGXJOLJD�SODQ��6YHULJHV�RPVlWWQLQJ�DY�VWULGVÀ\JSODQ�EOHY�
fyra gånger snabbare än Natos. Skattebetalarna stod för notan. 

I Sveriges historia, band 7 som behandlar ”Kalla kriget”, står följande, 
jag citerar: ”Det fanns ingen direkt koppling mellan neutralitetspolitiken och 
försvarets inriktning. Den gjordes i efterhand, när besluten var fattade och 
vapenproduktionen måste försvaras inför en kritisk offentlighet”.7

Detta är en långt mer sanningsenlig beskrivning av försvarspolitiken än 
den bild som podiet har givit och där det bland annat hävdats att avvägning 
skett mot andra funktioner i försvaret. Det går inte att göra avvägningar i 
efterhand, de måste göras före beslut. Politikerna är givetvis suveräna i sin 
beslutsfattning, men kalla inte JAS-besluten för försvarspolitik, de är med 
någon tillspetsning rena industripolitiken. Tack! 

bertil Wennerholm:
Jag vill inte gå in på polemik nu i detalj, men erfarenheterna från min 
D-uppsats i historia, där jag gör en internationell jämförelse, jävar den här 
jämförelsen som Carl Björeman gör men det får vi ta i ett annat sammanhang. 

hans lindblad:
Det fanns ett grundläggande tidsproblem när JAS skulle tas fram. För jakten 
hade vi Draken, en mycket robust konstruktion som gjorde att den egentligen 
inte hade några hållfasthetsproblem. Men det hade Attackviggen. Det var ett 

6 Wetterberg, G., :DOOHQEHUJ��(WW�IDPLOMHLPSHULXP.
7 Hirdman, Y., Lundberg, U. och Björkman, J., Sveriges historia, 1920–1965.

hängd för om vi lägger ner svensk flygindustri, utan vem som framkallardetta politiskt, det är ju du". Vi hade då alltså ett samtal och jag insåg då atthan inte kunde göra en vändning 180 grader, men i och för sig så kan vi sägaatt det samtalet gjorde det, att jag bedömde att det var politiskt möjligt. Detvar mer eller mindre att man skulle spela teater fortsatt, men det var då man irealiteten kom överens om att driva JAS-projektet. Det är så att många beslutsom är verkliga, det är inte de beslut som fattas på papperet, utan de är desom sker "man till man". Så är det.
BERTIL WENNERHOLM:Och det är ju det som är poängen med den här typen av vittnesseminarieratt också få fram sådana här aspekter från det förflutna, varsågod Sven ochsedan vill jag gå över till auditoriet.
SVEN HIRDMAN:Ja, bara när det gäller det politiska så var det en person, vars namn bör nämnas,det är förre ordföranden i riksdagens försvarsutskott, Bengt Gustavsson. Hanvar en verkligt tung socialdemokratisk försvarspolitiker. Han slutade ju sedani Riksdagen, 1980 var det väl, och blev landshövding i Sörmland, men detvar en person som vi alla hade förtroende för och som man kunde resoneramed, så jag tyckte han hade en betydelse.Sedan ett tillägg till vad Eric Krönmark sade här om Palmes roll. Palmevar ju oerhört aggressiv även sedan mot den lilla center-folkpartiregeringensom satt 1981 — 1982. Jag tänker då i synnerhet på hans angrepp på TorstenGustafsson, som till några värnpliktiga hade sagt att: "Ja, vi hör ju hemma iVästeuropa" och Olof Palme blåste upp detta som ett förfärligt neutralitetsbrottoch utskällning i riksdagen och så vidare Det var väldigt aggressivt, ja det varrätt hårda tag under den här tiden. Själva JAS-frågan, alltså arbetet om JASoch förankringsinformationen mellan departementet och socialdemokratin,det fungerade bra, tills vändningen kom i maj 1982, men det fanns någraobehagliga övertoner.
BERTIL WENNERHOLM:Då går jag över till auditoriet och börjar med Carl Björeman. Han och jag hardebatterat JAS-frågor förut, varsågod!
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CARL BJÖREMAN:Det här är allvarliga saker så jag håller mig strikt till manus. Vi har fatt enmycket övertygande redovisning av den politiska förankringen av JAS-projektet som industriprojekt, men det var ju meningen att JAS, rimligenockså skulle vara ett verktyg i försvarspolitiken. I beslutsprocessen harargumenten för det förträngts.I inbjudan till detta seminarium uppges att Saabs inflytande började först på70-talet. Det började långt tidigare. Det framgår av Gunnar Wetterbergs bok,Wallenberg.' Saab grundades den 1 april 1937, på förslag av flygvapenchefenTorsten Friis. Men Saab tog snabbt över kommandot, ironiskt nog med hjälp avflygstabsofficeren Axel Ljungdahl och hans geniala lösning. När det börjadebli tomt i Saabs orderböcker, då beställde flygvapnet nya plan och kasseradesamtidigt fullt stridsdugliga plan. Sveriges omsättning av stridsflygplan blevfyra gånger snabbare än Natos. Skattebetalarna stod för notan.I Sveriges historia, band 7 som behandlar "Kalla kriget", står följande,jag citerar: "Det fanns ingen direkt koppling mellan neutralitetspolitiken ochförsvarets inriktning. Den gjordes i efterhand, när besluten var fattade ochvapenproduktionen måste försvaras inför en kritisk offentlighet".'Detta är en långt mer sanningsenlig beskrivning av försvarspolitiken änden bild som podiet har givit och där det bland annat hävdats att avvägningskett mot andra funktioner i försvaret. Det går inte att göra avvägningar iefterhand, de måste göras före beslut. Politikerna är givetvis suveräna i sinbeslutsfattning, men kalla inte JAS-besluten för försvarspolitik, de är mednågon tillspetsning rena industripolitiken. Tack!
BERTIL WENNERHOLM:Jag vill inte gå in på polemik nu i detalj, men erfarenheterna från minD-uppsats i historia, där jag gör en internationell jämförelse, jävar den härjämförelsen som Carl Björeman gör men det får vi ta i ett annat sammanhang.
HANS LINDBLAD:Det fanns ett grundläggande tidsproblem när JAS skulle tas fram. För jaktenhade vi Draken, en mycket robust konstruktion som gjorde att den egentligeninte hade några hållfasthetsproblem. Men det hade Attackviggen. Det var ett
6 Wetterberg, G., Wallenberg. Ett familjeimperium.7 Hirdman, Y., Lundberg, U. och Björkman, J., Sveriges historia, 1920-1965.
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KlQJG� I|U� RP�YL� OlJJHU� QHU� VYHQVN�À\JLQGXVWUL�� XWDQ� YHP� VRP� IUDPNDOODU�
detta politiskt, det är ju du”. Vi hade då alltså ett samtal och jag insåg då att 
han inte kunde göra en vändning 180 grader, men i och för sig så kan vi säga 
att det samtalet gjorde det, att jag bedömde att det var politiskt möjligt. Det 
var mer eller mindre att man skulle spela teater fortsatt, men det var då man i 
realiteten kom överens om att driva JAS-projektet. Det är så att många beslut 
som är verkliga, det är inte de beslut som fattas på papperet, utan de är de 
som sker ”man till man”. Så är det.

bertil Wennerholm: 
Och det är ju det som är poängen med den här typen av vittnesseminarier 
DWW�RFNVn�In�IUDP�VnGDQD�KlU�DVSHNWHU�IUnQ�GHW�I|UÀXWQD��YDUVnJRG�6YHQ och 
sedan vill jag gå över till auditoriet. 

sven hirdman:
Ja, bara när det gäller det politiska så var det en person, vars namn bör nämnas, 
det är förre ordföranden i riksdagens försvarsutskott, Bengt Gustavsson. Han 
var en verkligt tung socialdemokratisk försvarspolitiker. Han slutade ju sedan 
i Riksdagen, 1980 var det väl, och blev landshövding i Sörmland, men det 
var en person som vi alla hade förtroende för och som man kunde resonera 
med, så jag tyckte han hade en betydelse. 

Sedan ett tillägg till vad Eric Krönmark sade här om Palmes roll. Palme 
var ju oerhört aggressiv även sedan mot den lilla center-folkpartiregeringen 
som satt 1981 – 1982. Jag tänker då i synnerhet på hans angrepp på Torsten 
Gustafsson, som till några värnpliktiga hade sagt att: ”Ja, vi hör ju hemma i 
Västeuropa” och Olof Palme blåste upp detta som ett förfärligt neutralitetsbrott 
och utskällning i riksdagen och så vidare Det var väldigt aggressivt, ja det var 
rätt hårda tag under den här tiden. Själva JAS-frågan, alltså arbetet om JAS 
och förankringsinformationen mellan departementet och socialdemokratin, 
det fungerade bra, tills vändningen kom i maj 1982, men det fanns några 
obehagliga övertoner.

bertil Wennerholm:
Då går jag över till auditoriet och börjar med Carl Björeman. Han och jag har 
debatterat JAS-frågor förut, varsågod!

carl björeman:
Det här är allvarliga saker så jag håller mig strikt till manus. Vi har fått en 
mycket övertygande redovisning av den politiska förankringen av JAS-
projektet som industriprojekt, men det var ju meningen att JAS, rimligen 
också skulle vara ett verktyg i försvarspolitiken. I beslutsprocessen har 
argumenten för det förträngts. 

,�LQEMXGDQ�WLOO�GHWWD�VHPLQDULXP�XSSJHV�DWW�6DDEV�LQÀ\WDQGH�E|UMDGH�I|UVW�Sn�
70-talet. Det började långt tidigare. Det framgår av Gunnar Wetterbergs bok, 
Wallenberg.6�6DDE�JUXQGDGHV�GHQ���DSULO�������Sn�I|UVODJ�DY�À\JYDSHQFKHIHQ�
Torsten Friis. Men Saab tog snabbt över kommandot, ironiskt nog med hjälp av 
À\JVWDEVRI¿FHUHQ�$[HO�/MXQJGDKO�RFK�KDQV�JHQLDOD�O|VQLQJ��1lU�GHW�E|UMDGH�
EOL�WRPW�L�6DDEV�RUGHUE|FNHU��Gn�EHVWlOOGH�À\JYDSQHW�Q\D�SODQ�RFK�NDVVHUDGH�
VDPWLGLJW�IXOOW�VWULGVGXJOLJD�SODQ��6YHULJHV�RPVlWWQLQJ�DY�VWULGVÀ\JSODQ�EOHY�
fyra gånger snabbare än Natos. Skattebetalarna stod för notan. 

I Sveriges historia, band 7 som behandlar ”Kalla kriget”, står följande, 
jag citerar: ”Det fanns ingen direkt koppling mellan neutralitetspolitiken och 
försvarets inriktning. Den gjordes i efterhand, när besluten var fattade och 
vapenproduktionen måste försvaras inför en kritisk offentlighet”.7

Detta är en långt mer sanningsenlig beskrivning av försvarspolitiken än 
den bild som podiet har givit och där det bland annat hävdats att avvägning 
skett mot andra funktioner i försvaret. Det går inte att göra avvägningar i 
efterhand, de måste göras före beslut. Politikerna är givetvis suveräna i sin 
beslutsfattning, men kalla inte JAS-besluten för försvarspolitik, de är med 
någon tillspetsning rena industripolitiken. Tack! 

bertil Wennerholm:
Jag vill inte gå in på polemik nu i detalj, men erfarenheterna från min 
D-uppsats i historia, där jag gör en internationell jämförelse, jävar den här 
jämförelsen som Carl Björeman gör men det får vi ta i ett annat sammanhang. 

hans lindblad:
Det fanns ett grundläggande tidsproblem när JAS skulle tas fram. För jakten 
hade vi Draken, en mycket robust konstruktion som gjorde att den egentligen 
inte hade några hållfasthetsproblem. Men det hade Attackviggen. Det var ett 

6 Wetterberg, G., :DOOHQEHUJ��(WW�IDPLOMHLPSHULXP.
7 Hirdman, Y., Lundberg, U. och Björkman, J., Sveriges historia, 1920–1965.

hängd för om vi lägger ner svensk flygindustri, utan vem som framkallardetta politiskt, det är ju du". Vi hade då alltså ett samtal och jag insåg då atthan inte kunde göra en vändning 180 grader, men i och för sig så kan vi sägaatt det samtalet gjorde det, att jag bedömde att det var politiskt möjligt. Detvar mer eller mindre att man skulle spela teater fortsatt, men det var då man irealiteten kom överens om att driva JAS-projektet. Det är så att många beslutsom är verkliga, det är inte de beslut som fattas på papperet, utan de är desom sker "man till man". Så är det.
BERTIL WENNERHOLM:Och det är ju det som är poängen med den här typen av vittnesseminarieratt också få fram sådana här aspekter från det förflutna, varsågod Sven ochsedan vill jag gå över till auditoriet.
SVEN HIRDMAN:Ja, bara när det gäller det politiska så var det en person, vars namn bör nämnas,det är förre ordföranden i riksdagens försvarsutskott, Bengt Gustavsson. Hanvar en verkligt tung socialdemokratisk försvarspolitiker. Han slutade ju sedani Riksdagen, 1980 var det väl, och blev landshövding i Sörmland, men detvar en person som vi alla hade förtroende för och som man kunde resoneramed, så jag tyckte han hade en betydelse.Sedan ett tillägg till vad Eric Krönmark sade här om Palmes roll. Palmevar ju oerhört aggressiv även sedan mot den lilla center-folkpartiregeringensom satt 1981 — 1982. Jag tänker då i synnerhet på hans angrepp på TorstenGustafsson, som till några värnpliktiga hade sagt att: "Ja, vi hör ju hemma iVästeuropa" och Olof Palme blåste upp detta som ett förfärligt neutralitetsbrottoch utskällning i riksdagen och så vidare Det var väldigt aggressivt, ja det varrätt hårda tag under den här tiden. Själva JAS-frågan, alltså arbetet om JASoch förankringsinformationen mellan departementet och socialdemokratin,det fungerade bra, tills vändningen kom i maj 1982, men det fanns någraobehagliga övertoner.
BERTIL WENNERHOLM:Då går jag över till auditoriet och börjar med Carl Björeman. Han och jag hardebatterat JAS-frågor förut, varsågod!
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CARL BJÖREMAN:Det här är allvarliga saker så jag håller mig strikt till manus. Vi har fatt enmycket övertygande redovisning av den politiska förankringen av JAS-projektet som industriprojekt, men det var ju meningen att JAS, rimligenockså skulle vara ett verktyg i försvarspolitiken. I beslutsprocessen harargumenten för det förträngts.I inbjudan till detta seminarium uppges att Saabs inflytande började först på70-talet. Det började långt tidigare. Det framgår av Gunnar Wetterbergs bok,Wallenberg.' Saab grundades den 1 april 1937, på förslag av flygvapenchefenTorsten Friis. Men Saab tog snabbt över kommandot, ironiskt nog med hjälp avflygstabsofficeren Axel Ljungdahl och hans geniala lösning. När det börjadebli tomt i Saabs orderböcker, då beställde flygvapnet nya plan och kasseradesamtidigt fullt stridsdugliga plan. Sveriges omsättning av stridsflygplan blevfyra gånger snabbare än Natos. Skattebetalarna stod för notan.I Sveriges historia, band 7 som behandlar "Kalla kriget", står följande,jag citerar: "Det fanns ingen direkt koppling mellan neutralitetspolitiken ochförsvarets inriktning. Den gjordes i efterhand, när besluten var fattade ochvapenproduktionen måste försvaras inför en kritisk offentlighet".'Detta är en långt mer sanningsenlig beskrivning av försvarspolitiken änden bild som podiet har givit och där det bland annat hävdats att avvägningskett mot andra funktioner i försvaret. Det går inte att göra avvägningar iefterhand, de måste göras före beslut. Politikerna är givetvis suveräna i sinbeslutsfattning, men kalla inte JAS-besluten för försvarspolitik, de är mednågon tillspetsning rena industripolitiken. Tack!
BERTIL WENNERHOLM:Jag vill inte gå in på polemik nu i detalj, men erfarenheterna från minD-uppsats i historia, där jag gör en internationell jämförelse, jävar den härjämförelsen som Carl Björeman gör men det får vi ta i ett annat sammanhang.
HANS LINDBLAD:Det fanns ett grundläggande tidsproblem när JAS skulle tas fram. För jaktenhade vi Draken, en mycket robust konstruktion som gjorde att den egentligeninte hade några hållfasthetsproblem. Men det hade Attackviggen. Det var ett
6 Wetterberg, G., Wallenberg. Ett familjeimperium.7 Hirdman, Y., Lundberg, U. och Björkman, J., Sveriges historia, 1920-1965.
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W\QJUH�À\JSODQ��PHQ�L�V\IWH�DWW�In�QHG�YLNWHQ�V|NWH�PDQ�YLG�NRQVWUXNWLRQHQ�
GLPHQVLRQHUD� YDUMH� GHO� XWLIUnQ� HWW� YLVVW� DQWDO� À\JWLPPDU�� 'HW� JMRUGH� DWW�
maskinerna kring 1990 undan för undan måste börja tas ur bruk. Egentligen 
hade det behövts mer tid för att få fram JAS med dess nya teknik. 

I efterhand kan jag beklaga att vi inte tog upp tanken att under några 
år hyra ett antal utländska plan för att vinna tid. Nu blev det i stället en 
stressituation, kanske mest ifråga om det elektroniska styrsystemet, där det 
inte fanns något sådant utvecklat för en konstruktion med nosvinge.

Det fanns en politiker som före alla andra hade haft tanken att ersätta 
À\JYDSQHWV� DOOD� VWULGVÀ\JSODQ� PHG� HWW� HQKHWVÀ\JSODQ�� 1lPOLJHQ� $QGHUV�
Thunborg, som helst önskade undvika en konstruktion enbart för attacken. 
Han var ordförande i 1974 års försvarsutredning men fann att han knappast 
kunde få stöd för tanken i sitt eget parti och nog inte heller hos andra. Industrin 
var sannolikt inte heller mogen för en så djärv tanke. Viggen hade ju starkt 
olika versioner för attack/spaning respektive jakt. Men några år senare kunde 
7KXQERUJV�WDQNH�RP�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ�NDQVNH�YDUD�L�HWW�Q\WW�OlJH�JHQRP�GHQ�
tekniska utvecklingen:

�� )|U�GHW�I|UVWD��/lWWDUH�PDWHULDO��DOOWVn�NRPSRVLWHU�

�� )ör det andra: Elektronik, som kunde ersätta tyngre mekaniska system.

�� )|U�GHt tredje: Nästa generation jetmotorer, med större dragkraft per kilo 
motor. 

Arbetet med det lätta B3LA hade rätt mycket av detta, men det var alltså 
HWW�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ�I|U�DWWDFNUROOHQ��'HQ�GMlUYD�WDQNHQ�YDU�DWW�VNDIID�HQ�
VWDUNDUH� PRWRU� RFK� In� HWW� |YHUOMXGVÀ\JSODQ�� PHQ� IUnJDQ� YDU� RP� WLGHQ� YDU�
mogen för det. 

Problemet med JAS var alltså att vi behövde den nya tekniken innan 
den riktigt fanns på andra håll. Israel planerade ett något tyngre plan, Lavi, 
PHG�HOHNWURQLVNW� VW\UV\VWHP�RFK�QRVYLQJH��0HQ�GHW�SODQHW�À|JV�EDUD�PHG�
nosvingen nollställd innan projektet avbröts. Saab hade samma amerikanska 
underleverantör som Lavi rörande styrsystemet och där klarade man heller 
inte det som utlovats för JAS.

Hade vi haft en interimslösning för attacken hade anskaffningen av ett 
enhetssystem, svenskt eller utländskt, ha kunnat skjutas framåt i tiden. Nu 

blev det panik hos både industrin och staten när JAS-utvecklingen inte klarade 
den uppsatta tidtabellen. Den stressen berodde alltså på att Attackviggen hade 
så små marginaler och måste börja ersättas. Draken däremot visade sig kunna 
användas mycket längre än någon från början föreställt sig.

gunnar lindqvist: 
Vi hörde här senaste talare som kom ganska nära grundförutsättningarna för 
JAS 39 Gripen. Det hade ni inte uppe i panelen. Men jag ska beskriva samma 
VDN��Sn�OLWH�DQGUD�VlWW��'HW�lU�MX�Vn�DWW�GHW�¿QQV�QnJRW�VRP�KHWHU�YlUPHYDOOHQ��
Man har alltså klättrat upp i hastigheten till Mach 3 och då får man göra 
KHOW�DQGUD�À\JSODQ�PHG�KHOW�DQGUD�PDWHULDO��,QWH�EDUD�VWUXNWXUHQ�XWDQ�RFNVn�
LQQHKnOOHW�L�À\JSODQHQ�EOLU�KHOW�DQQDW�RFK�SULVHW�EOLU�RFNVn�KHOW�DQQDW��QlVWDQ�
HQ�KHO�VWRUOHNVRUGQLQJ�>GHW�YLOO�VlJD����JnQJHU�K|JUH��UHG��DQP�@�MlPI|UW�PHG�
À\JSODQ�VRP�VWDQQDGH�PHG�GU\JW���L�PDFKWDO��'n�NRP�lYHQ�VWRUPDNWHUQD�Sn�
DWW�GH�LQWH�NDQ�IRUWVlWWD�PHG�0DFK���XWDQ�VW|UUH�GHOHQ�DY�À\JSODQVÀRWWDQ�VND�
YDUD�XWUXVWDG�PHG�À\JSODQ�VRP�KDGH�0DFK���VRP�PD[IDUW��HOOHU�NDQVNH�XSS�
till 2,5 i bästa fall. Man har stannat där och då kunde man använda de mera 
konventionella materialen till exempel. Då hade man två val.

$QWLQJHQ�JMRUGH�PDQ�OLND�VWRUD�À\JSODQ��0HG�Q\�WHNQLN�¿FN�PDQ�ElWWUH�
SUHVWDQGD�� (OOHU� JMRUGH� PDQ� PLQGUH� À\JSODQ� RFK� NXQGH� EHKnOOD� VDPPD�
prestanda. Man gjorde naturligtvis en deal mellan dessa och det är alltså 
grundidén med JAS 39. Detta måste man ta i beaktande också. Det är ju så 
DWW�À\JWHNQLNHQ�XWYHFNODGHV�YlOGLJW�IRUW�IUDP�WLOO�E|UMDQ�DY������WDOHW��PHQ�
VHGDQ�Vn�KDU�GHW�OXJQDW�QHU�VLJ��,GDJ�lU�HWW�À\JSODQ�P\FNHW�lOGUH�lQ�GHQ�VRP�
À\JHU�GHW��3n�PLQ�WLG�QlU�MDJ�E|UMDGH�Vn�YDU�PDQ�DOOWLG�lOGUH�lQ�À\JSODQHW��

Sven-Olle tog upp en sak här. Jag hade trott att vi skulle kunna hålla den 
här debatten på en viss nivå, men nu har han kastat handsken och utmanat 
mig och det tycker jag inte var bra. Jag ska nu bara säga ett par ord här.

ÖB gjorde en tjänstedagbok på 600 sidor. På cirka 40 ställen behandlar 
man JAS 39. På 27 ställen klagar man på mig, att jag drar benen efter mig 
och saboterar hela tiden och på fyra ställen talar man om att man ska gå till 
försvarsministern och så vidare och se till att jag blir utväxlad och att Sven-
Olle skulle komma upp och ta min plats. Tack så mycket!  

tyngre flygplan, men i syfte att fa ned vikten sökte man vid konstruktionendimensionera varje del utifrån ett visst antal flygtimmar. Det gjorde attmaskinerna kring 1990 undan för undan måste börja tas ur bruk. Egentligenhade det behövts mer tid för att fa fram JAS med dess nya teknik.I efterhand kan jag beklaga att vi inte tog upp tanken att under någraår hyra ett antal utländska plan för att vinna tid. Nu blev det i stället enstressituation, kanske mest ifråga om det elektroniska styrsystemet, där detinte fanns något sådant utvecklat för en konstruktion med nosvinge.Det fanns en politiker som före alla andra hade haft tanken att ersättaflygvapnets alla stridsflygplan med ett enhetsflygplan. Nämligen AndersThunborg, som helst önskade undvika en konstruktion enbart för attacken.Han var ordförande i 1974 års försvarsutredning men fann att han knappastkunde fa stöd för tanken i sitt eget parti och nog inte heller hos andra. Industrinvar sannolikt inte heller mogen för en så djärv tanke. Viggen hade ju starktolika versioner för attack/spaning respektive jakt. Men några år senare kundeThunborgs tanke om ett enhetsflygplan kanske vara i ett nytt läge genom dentekniska utvecklingen:
• För det första: Lättare material, alltså kompositer.
• För det andra: Elektronik, som kunde ersätta tyngre mekaniska system.
• För det tredje: Nästa generation jetmotorer, med större dragkraft per kilomotor.
Arbetet med det lätta B3LA hade rätt mycket av detta, men det var alltsåett underljudsflygplan för attackrollen. Den djärva tanken var att skaffa enstarkare motor och få ett överljudsflygplan, men frågan var om tiden varmogen för det.Problemet med JAS var alltså att vi behövde den nya tekniken innanden riktigt fanns på andra håll. Israel planerade ett något tyngre plan, Lavi,med elektroniskt styrsystem och nosvinge. Men det planet flögs bara mednosvingen nollställd innan projektet avbröts. Saab hade samma amerikanskaunderleverantör som Lavi rörande styrsystemet och där klarade man hellerinte det som utlovats för JAS.Hade vi haft en interimslösning för attacken hade anskaffningen av ettenhetssystem, svenskt eller utländskt, ha kunnat skjutas framåt i tiden. Nu

42

blev det panik hos både industrin och staten när JAS-utvecklingen inte klaradeden uppsatta tidtabellen. Den stressen berodde alltså på att Attackviggen hadeså små marginaler och måste börja ersättas. Draken däremot visade sig kunnaanvändas mycket längre än någon från början föreställt sig.
GUNNAR LINDQVIST:Vi hörde här senaste talare som kom ganska nära grundförutsättningarna förJAS 39 Gripen. Det hade ni inte uppe i panelen. Men jag ska beskriva sammasak, på lite andra sätt. Det är ju så att det finns något som heter värmevallen.Man har alltså klättrat upp i hastigheten till Mach 3 och då far man görahelt andra flygplan med helt andra material. Inte bara strukturen utan ocksåinnehållet i flygplanen blir helt annat och priset blir också helt annat, nästanen hel storleksordning [det vill säga 10 gånger högre, red. anm.] jämfört medflygplan som stannade med drygt 2 i machtal. Då kom även stormakterna påatt de inte kan fortsätta med Mach 3 utan större delen av flygplansflottan skavara utrustad med flygplan som hade Mach 2 som maxfart, eller kanske upptill 2,5 i bästa fall. Man har stannat där och då kunde man använda de merakonventionella materialen till exempel. Då hade man två val.Antingen gjorde man lika stora flygplan. Med ny teknik fick man bättreprestanda. Eller gjorde man mindre flygplan och kunde behålla sammaprestanda. Man gjorde naturligtvis en deal mellan dessa och det är alltsågrundidén med JAS 39. Detta måste man ta i beaktande också. Det är ju såatt flygtekniken utvecklades väldigt fort fram till början av 1970-talet, mensedan så har det lugnat ner sig. Idag är ett flygplan mycket äldre än den somflyger det. På min tid när jag började så var man alltid äldre än flygplanet.Sven-011e tog upp en sak här. Jag hade trott att vi skulle kunna hålla denhär debatten på en viss nivå, men nu har han kastat handsken och utmanatmig och det tycker jag inte var bra. Jag ska nu bara säga ett par ord här.ÖB gjorde en tjänstedagbok på 600 sidor. På cirka 40 ställen behandlarman JAS 39. På 27 ställen klagar man på mig, att jag drar benen efter migoch saboterar hela tiden och på fyra ställen talar man om att man ska gå tillförsvarsministern och så vidare och se till att jag blir utväxlad och att Sven-011e skulle komma upp och ta min plats. Tack så mycket!
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W\QJUH�À\JSODQ��PHQ�L�V\IWH�DWW�In�QHG�YLNWHQ�V|NWH�PDQ�YLG�NRQVWUXNWLRQHQ�
GLPHQVLRQHUD� YDUMH� GHO� XWLIUnQ� HWW� YLVVW� DQWDO� À\JWLPPDU�� 'HW� JMRUGH� DWW�
maskinerna kring 1990 undan för undan måste börja tas ur bruk. Egentligen 
hade det behövts mer tid för att få fram JAS med dess nya teknik. 

I efterhand kan jag beklaga att vi inte tog upp tanken att under några 
år hyra ett antal utländska plan för att vinna tid. Nu blev det i stället en 
stressituation, kanske mest ifråga om det elektroniska styrsystemet, där det 
inte fanns något sådant utvecklat för en konstruktion med nosvinge.

Det fanns en politiker som före alla andra hade haft tanken att ersätta 
À\JYDSQHWV� DOOD� VWULGVÀ\JSODQ� PHG� HWW� HQKHWVÀ\JSODQ�� 1lPOLJHQ� $QGHUV�
Thunborg, som helst önskade undvika en konstruktion enbart för attacken. 
Han var ordförande i 1974 års försvarsutredning men fann att han knappast 
kunde få stöd för tanken i sitt eget parti och nog inte heller hos andra. Industrin 
var sannolikt inte heller mogen för en så djärv tanke. Viggen hade ju starkt 
olika versioner för attack/spaning respektive jakt. Men några år senare kunde 
7KXQERUJV�WDQNH�RP�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ�NDQVNH�YDUD�L�HWW�Q\WW�OlJH�JHQRP�GHQ�
tekniska utvecklingen:

�� )|U�GHW�I|UVWD��/lWWDUH�PDWHULDO��DOOWVn�NRPSRVLWHU�

�� )ör det andra: Elektronik, som kunde ersätta tyngre mekaniska system.

�� )|U�GHt tredje: Nästa generation jetmotorer, med större dragkraft per kilo 
motor. 

Arbetet med det lätta B3LA hade rätt mycket av detta, men det var alltså 
HWW�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ�I|U�DWWDFNUROOHQ��'HQ�GMlUYD�WDQNHQ�YDU�DWW�VNDIID�HQ�
VWDUNDUH� PRWRU� RFK� In� HWW� |YHUOMXGVÀ\JSODQ�� PHQ� IUnJDQ� YDU� RP� WLGHQ� YDU�
mogen för det. 

Problemet med JAS var alltså att vi behövde den nya tekniken innan 
den riktigt fanns på andra håll. Israel planerade ett något tyngre plan, Lavi, 
PHG�HOHNWURQLVNW� VW\UV\VWHP�RFK�QRVYLQJH��0HQ�GHW�SODQHW�À|JV�EDUD�PHG�
nosvingen nollställd innan projektet avbröts. Saab hade samma amerikanska 
underleverantör som Lavi rörande styrsystemet och där klarade man heller 
inte det som utlovats för JAS.

Hade vi haft en interimslösning för attacken hade anskaffningen av ett 
enhetssystem, svenskt eller utländskt, ha kunnat skjutas framåt i tiden. Nu 

blev det panik hos både industrin och staten när JAS-utvecklingen inte klarade 
den uppsatta tidtabellen. Den stressen berodde alltså på att Attackviggen hade 
så små marginaler och måste börja ersättas. Draken däremot visade sig kunna 
användas mycket längre än någon från början föreställt sig.

gunnar lindqvist: 
Vi hörde här senaste talare som kom ganska nära grundförutsättningarna för 
JAS 39 Gripen. Det hade ni inte uppe i panelen. Men jag ska beskriva samma 
VDN��Sn�OLWH�DQGUD�VlWW��'HW�lU�MX�Vn�DWW�GHW�¿QQV�QnJRW�VRP�KHWHU�YlUPHYDOOHQ��
Man har alltså klättrat upp i hastigheten till Mach 3 och då får man göra 
KHOW�DQGUD�À\JSODQ�PHG�KHOW�DQGUD�PDWHULDO��,QWH�EDUD�VWUXNWXUHQ�XWDQ�RFNVn�
LQQHKnOOHW�L�À\JSODQHQ�EOLU�KHOW�DQQDW�RFK�SULVHW�EOLU�RFNVn�KHOW�DQQDW��QlVWDQ�
HQ�KHO�VWRUOHNVRUGQLQJ�>GHW�YLOO�VlJD����JnQJHU�K|JUH��UHG��DQP�@�MlPI|UW�PHG�
À\JSODQ�VRP�VWDQQDGH�PHG�GU\JW���L�PDFKWDO��'n�NRP�lYHQ�VWRUPDNWHUQD�Sn�
DWW�GH�LQWH�NDQ�IRUWVlWWD�PHG�0DFK���XWDQ�VW|UUH�GHOHQ�DY�À\JSODQVÀRWWDQ�VND�
YDUD�XWUXVWDG�PHG�À\JSODQ�VRP�KDGH�0DFK���VRP�PD[IDUW��HOOHU�NDQVNH�XSS�
till 2,5 i bästa fall. Man har stannat där och då kunde man använda de mera 
konventionella materialen till exempel. Då hade man två val.

$QWLQJHQ�JMRUGH�PDQ�OLND�VWRUD�À\JSODQ��0HG�Q\�WHNQLN�¿FN�PDQ�ElWWUH�
SUHVWDQGD�� (OOHU� JMRUGH� PDQ� PLQGUH� À\JSODQ� RFK� NXQGH� EHKnOOD� VDPPD�
prestanda. Man gjorde naturligtvis en deal mellan dessa och det är alltså 
grundidén med JAS 39. Detta måste man ta i beaktande också. Det är ju så 
DWW�À\JWHNQLNHQ�XWYHFNODGHV�YlOGLJW�IRUW�IUDP�WLOO�E|UMDQ�DY������WDOHW��PHQ�
VHGDQ�Vn�KDU�GHW�OXJQDW�QHU�VLJ��,GDJ�lU�HWW�À\JSODQ�P\FNHW�lOGUH�lQ�GHQ�VRP�
À\JHU�GHW��3n�PLQ�WLG�QlU�MDJ�E|UMDGH�Vn�YDU�PDQ�DOOWLG�lOGUH�lQ�À\JSODQHW��

Sven-Olle tog upp en sak här. Jag hade trott att vi skulle kunna hålla den 
här debatten på en viss nivå, men nu har han kastat handsken och utmanat 
mig och det tycker jag inte var bra. Jag ska nu bara säga ett par ord här.

ÖB gjorde en tjänstedagbok på 600 sidor. På cirka 40 ställen behandlar 
man JAS 39. På 27 ställen klagar man på mig, att jag drar benen efter mig 
och saboterar hela tiden och på fyra ställen talar man om att man ska gå till 
försvarsministern och så vidare och se till att jag blir utväxlad och att Sven-
Olle skulle komma upp och ta min plats. Tack så mycket!  

tyngre flygplan, men i syfte att fa ned vikten sökte man vid konstruktionendimensionera varje del utifrån ett visst antal flygtimmar. Det gjorde attmaskinerna kring 1990 undan för undan måste börja tas ur bruk. Egentligenhade det behövts mer tid för att fa fram JAS med dess nya teknik.I efterhand kan jag beklaga att vi inte tog upp tanken att under någraår hyra ett antal utländska plan för att vinna tid. Nu blev det i stället enstressituation, kanske mest ifråga om det elektroniska styrsystemet, där detinte fanns något sådant utvecklat för en konstruktion med nosvinge.Det fanns en politiker som före alla andra hade haft tanken att ersättaflygvapnets alla stridsflygplan med ett enhetsflygplan. Nämligen AndersThunborg, som helst önskade undvika en konstruktion enbart för attacken.Han var ordförande i 1974 års försvarsutredning men fann att han knappastkunde fa stöd för tanken i sitt eget parti och nog inte heller hos andra. Industrinvar sannolikt inte heller mogen för en så djärv tanke. Viggen hade ju starktolika versioner för attack/spaning respektive jakt. Men några år senare kundeThunborgs tanke om ett enhetsflygplan kanske vara i ett nytt läge genom dentekniska utvecklingen:
• För det första: Lättare material, alltså kompositer.
• För det andra: Elektronik, som kunde ersätta tyngre mekaniska system.
• För det tredje: Nästa generation jetmotorer, med större dragkraft per kilomotor.
Arbetet med det lätta B3LA hade rätt mycket av detta, men det var alltsåett underljudsflygplan för attackrollen. Den djärva tanken var att skaffa enstarkare motor och få ett överljudsflygplan, men frågan var om tiden varmogen för det.Problemet med JAS var alltså att vi behövde den nya tekniken innanden riktigt fanns på andra håll. Israel planerade ett något tyngre plan, Lavi,med elektroniskt styrsystem och nosvinge. Men det planet flögs bara mednosvingen nollställd innan projektet avbröts. Saab hade samma amerikanskaunderleverantör som Lavi rörande styrsystemet och där klarade man hellerinte det som utlovats för JAS.Hade vi haft en interimslösning för attacken hade anskaffningen av ettenhetssystem, svenskt eller utländskt, ha kunnat skjutas framåt i tiden. Nu
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blev det panik hos både industrin och staten när JAS-utvecklingen inte klaradeden uppsatta tidtabellen. Den stressen berodde alltså på att Attackviggen hadeså små marginaler och måste börja ersättas. Draken däremot visade sig kunnaanvändas mycket längre än någon från början föreställt sig.
GUNNAR LINDQVIST:Vi hörde här senaste talare som kom ganska nära grundförutsättningarna förJAS 39 Gripen. Det hade ni inte uppe i panelen. Men jag ska beskriva sammasak, på lite andra sätt. Det är ju så att det finns något som heter värmevallen.Man har alltså klättrat upp i hastigheten till Mach 3 och då far man görahelt andra flygplan med helt andra material. Inte bara strukturen utan ocksåinnehållet i flygplanen blir helt annat och priset blir också helt annat, nästanen hel storleksordning [det vill säga 10 gånger högre, red. anm.] jämfört medflygplan som stannade med drygt 2 i machtal. Då kom även stormakterna påatt de inte kan fortsätta med Mach 3 utan större delen av flygplansflottan skavara utrustad med flygplan som hade Mach 2 som maxfart, eller kanske upptill 2,5 i bästa fall. Man har stannat där och då kunde man använda de merakonventionella materialen till exempel. Då hade man två val.Antingen gjorde man lika stora flygplan. Med ny teknik fick man bättreprestanda. Eller gjorde man mindre flygplan och kunde behålla sammaprestanda. Man gjorde naturligtvis en deal mellan dessa och det är alltsågrundidén med JAS 39. Detta måste man ta i beaktande också. Det är ju såatt flygtekniken utvecklades väldigt fort fram till början av 1970-talet, mensedan så har det lugnat ner sig. Idag är ett flygplan mycket äldre än den somflyger det. På min tid när jag började så var man alltid äldre än flygplanet.Sven-011e tog upp en sak här. Jag hade trott att vi skulle kunna hålla denhär debatten på en viss nivå, men nu har han kastat handsken och utmanatmig och det tycker jag inte var bra. Jag ska nu bara säga ett par ord här.ÖB gjorde en tjänstedagbok på 600 sidor. På cirka 40 ställen behandlarman JAS 39. På 27 ställen klagar man på mig, att jag drar benen efter migoch saboterar hela tiden och på fyra ställen talar man om att man ska gå tillförsvarsministern och så vidare och se till att jag blir utväxlad och att Sven-011e skulle komma upp och ta min plats. Tack så mycket!
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hans Krüger:
-DJ�KHWHU�+DQV�.U�JHU�RFK�MREEDGH�Sn�9ROYR�>)O\JPRWRU@�Sn�GHQ�WLGHQ��'HW�
var förankringen och då har jag korta frågor till panelen. Den ena är det 
offentliga läget, offentliga opinionen, hur hanterade ni den och jobbade ni 
med det på något sätt? Den var ju inte speciellt positiv till försvarsfrågor. Den 
andra är, vad betydde de här parlamentariska utredningarna. MFK, FLIK 
>)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ@�RFK�YDG�GH�QX�KHWWH��-DJ�lU�EDUD�Q\¿NHQ�Sn�RP�QL�
kan kommentera de två frågorna kort. 

sven hirdman:
Jag tycker vi var rätt mycket ute i offentligheten. Jag skrev ett antal 
artiklar i Svenska Dagbladet, också i ([SUHVVHQ. Det var rätt mycket, också 
öppnare utfrågningar i riksdagen i försvarsutskottet och vi var generösa 
PRW� MRXUQDOLVWHU��9L�I|UNODUDGH�YDUI|U�YL�EHK|YGH�HWW�Q\WW�À\JSODQ��YDG�GHW�
VNXOOH�KD�I|U�NRQ¿JXUDWLRQ��'HW�VNXOOH�EOL� OlWWDUH�RFK�ElWWUH�RFK�GHW�VNXOOH�
EOL�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ��-DJ�W\FNWH�QRJ�YL�I|UGH�XW�GHW�GlU�L�GHEDWWHQ�RFK�IDQQ�
förståelse för det i stort sett. 

bertil Wennerholm:
De olika utredningarna, beredningarna och kommittéernas resultat 
inarbetades ju i försvarskommitténs och försvarsutredningens underlag, så 
det fanns med. 

gunnar Petri:
Möjligen kan man väl säga som svar på din fråga att de parlamentariska 
utredningarna tillkom av lite olika skäl och hade olika grad och, vad ska 
jag säga, seriös och verklig uppgift. B3LA-utredningen förberedde seriöst 
B3LA-projektet, det vill jag nog säga.

-DJ� PHQDU�� GHW� I|UGH� IUDP� GHW� SURMHNWHW� WLOO� HQ� YLVV� NRQ¿JXUDWLRQ� 'HQ�
KlU� Vn� NDOODGH� À\JLQGXVWULXWUHGQLQJHQ� >)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ@�� VRP�
generaldirektören för FMV, Wåhlin, ledde, den blev ju ett haveri. Den landade 
i förlängningen av Viggenprojektet, som ingen ville ha egentligen. Så det var 
ett misslyckande, kan man säga, och sedan den här Norlingska kommittén 
>�����nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).���@��GHQ�UHVXOWHUDGH��VRP�YL�

KDU�InWW�K|UD�KlU��L�OLWH�VW|G�WLOO�À\JLQGXVWULQ�PHQ�GHW�YDU�YlO�HJHQWOLJHQ�KHOD�
resultatet. 

Men sammanfattningsvis för att svara på den stora frågan: När 
riksdagsbeslutet togs så gjordes det under stor uppslutning och man får väl 
säga att den då på sluttampen sittande Fälldin, den sista Fälldinregeringen, 
den hade ju rätt i sin bedömning om folkopinionen och den hade också 
UlWW� L�VLQ�EHG|PQLQJ�DWW�GHW�GlU�LQWH�YDU�HWW�VWRUW��XSSVOLWDQGH�NRQÀLNWlPQH�
mellan de två blocken i svensk politik på den tiden utan att det skulle gå 
helskinnat igenom även om valet gick borgerligheten emot. Så jag tycker nog 
att politikerna skötte sin uppgift väl. Det är väl inte många så stora beslut som 
det har varit så stor enhet om – jämför kärnkraften!  

sven hirdman:
Det var en annan stor försvarsfråga som engagerade opinionen och det var 
ju nedläggning av förband. Alltså den här dödspatrullen som Gunnar Björk 
höll på med. Det engagerade opinionen mera egentligen ute i landet att 
regementena skulle läggas ned. Det var ju under 1981 – 1982.

bertil Wennerholm:
Det var väl mer det militärkommunala komplexet där.

eric KrönmarK:
Jag vill bara påpeka att under den här perioden så var faktiskt försvarspolitiken, 
ett av de främsta områdena som väljarna utmärkte. Jag tror att vi låg 5:a, 6:a 
eller någonting sådant, och idag är ju försvarspolitiken helt enkelt borta ur 
gemene mans uppfattning. Jag vill påminna om att det utspelade sig faktiskt 
också på en tid då det var delvis lite ökade spänningar. Det var då amerikanarna 
började med förhandslagring av materiel i Trondheimsområdet, vilket gjorde 
att exempelvis den ryska ambassadören var uppe hos mig och undrade hur 
vi stod här, så det var så att säga ett medvetande bland allmänheten om att 
försvaret var viktigt. Idag är det ju ingen politiker över huvud taget som går 
ut och hävdar försvarets intresse vad jag förstår. 

HANS KRUGER:Jag heter Hans Kruger och jobbade på Volvo [Flygmotor] på den tiden. Detvar förankringen och då har jag korta frågor till panelen. Den ena är detoffentliga läget, offentliga opinionen, hur hanterade ni den och jobbade nimed det på något sätt? Den var ju inte speciellt positiv till försvarsfrågor. Denandra är, vad betydde de här parlamentariska utredningarna. MFK, FLIK[Flygindustrikommittn] och vad de nu hette. Jag är bara nyfiken på om nikan kommentera de två frågorna kort.
SVEN HIRDMAN:Jag tycker vi var rätt mycket ute i offentligheten. Jag skrev ett antalartiklar i Svenska Dagbladet, också i Expressen. Det var rätt mycket, ocksåöppnare utfrågningar i riksdagen i försvarsutskottet och vi var generösamot journalister. Vi förklarade varför vi behövde ett nytt flygplan, vad detskulle ha för konfiguration. Det skulle bli lättare och bättre och det skullebli ett enhetsflygplan. Jag tyckte nog vi förde ut det där i debatten och fannförståelse för det i stort sett.
BERTIL WENNERHOLM:De olika utredningarna, beredningarna och kommittéernas resultatinarbetades ju i försvarskommitténs och försvarsutredningens underlag, sådet fanns med.
GUNNAR PETRI:Möjligen kan man väl säga som svar på din fråga att de parlamentariskautredningarna tillkom av lite olika skäl och hade olika grad och, vad skajag säga, seriös och verklig uppgift. B3LA-utredningen förberedde seriöstB3LA-projektet, det vill jag nog säga.Jag menar, det förde fram det projektet till en viss konfiguration Denhär så kallade flygindustriutredningen [Flygindustrikommittn], somgeneraldirektören för FMV, Wåhlin, ledde, den blev ju ett haveri. Den landadei förlängningen av Viggenprojektet, som ingen ville ha egentligen. Så det varett misslyckande, kan man säga, och sedan den här Norlingska kommittén[1979 års militära flygindustrikommitt, MFK 79], den resulterade, som vi

44

har fått höra här, i lite stöd till flygindustrin men det var väl egentligen helaresultatet.Men sammanfattningsvis för att svara på den stora frågan: Närriksdagsbeslutet togs så gjordes det under stor uppslutning och man får välsäga att den då på sluttampen sittande Fälldin, den sista Fälldinregeringen,den hade ju rätt i sin bedömning om folkopinionen och den hade ocksårätt i sin bedömning att det där inte var ett stort, uppslitande konfliktämnemellan de två blocken i svensk politik på den tiden utan att det skulle gåhelskinnat igenom även om valet gick borgerligheten emot. Så jag tycker nogatt politikerna skötte sin uppgift väl. Det är väl inte många så stora beslut somdet har varit så stor enhet om — jämför kärnkraften!
SVEN HIRDMAN:Det var en annan stor försvarsfråga som engagerade opinionen och det varju nedläggning av förband. Alltså den här dödspatrullen som Gunnar Björkhöll på med. Det engagerade opinionen mera egentligen ute i landet attregementena skulle läggas ned. Det var ju under 1981 — 1982.
BERTIL WENNERHOLM:Det var väl mer det militärkommunala komplexet där.
ERIC KRÖNMARK:Jag vill bara påpeka att under den här perioden så var faktiskt försvarspolitiken,ett av de främsta områdena som väljarna utmärkte. Jag tror att vi låg 5:a, 6:aeller någonting sådant, och idag är ju försvarspolitiken helt enkelt borta urgemene mans uppfattning. Jag vill påminna om att det utspelade sig faktisktockså på en tid då det var delvis lite ökade spänningar. Det var då amerikanarnabörjade med förhandslagring av materiel i Trondheimsområdet, vilket gjordeatt exempelvis den ryska ambassadören var uppe hos mig och undrade hurvi stod här, så det var så att säga ett medvetande bland allmänheten om attförsvaret var viktigt. Idag är det ju ingen politiker över huvud taget som gårut och hävdar försvarets intresse vad jag förstår.
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hans Krüger:
-DJ�KHWHU�+DQV�.U�JHU�RFK�MREEDGH�Sn�9ROYR�>)O\JPRWRU@�Sn�GHQ�WLGHQ��'HW�
var förankringen och då har jag korta frågor till panelen. Den ena är det 
offentliga läget, offentliga opinionen, hur hanterade ni den och jobbade ni 
med det på något sätt? Den var ju inte speciellt positiv till försvarsfrågor. Den 
andra är, vad betydde de här parlamentariska utredningarna. MFK, FLIK 
>)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ@�RFK�YDG�GH�QX�KHWWH��-DJ�lU�EDUD�Q\¿NHQ�Sn�RP�QL�
kan kommentera de två frågorna kort. 

sven hirdman:
Jag tycker vi var rätt mycket ute i offentligheten. Jag skrev ett antal 
artiklar i Svenska Dagbladet, också i ([SUHVVHQ. Det var rätt mycket, också 
öppnare utfrågningar i riksdagen i försvarsutskottet och vi var generösa 
PRW� MRXUQDOLVWHU��9L�I|UNODUDGH�YDUI|U�YL�EHK|YGH�HWW�Q\WW�À\JSODQ��YDG�GHW�
VNXOOH�KD�I|U�NRQ¿JXUDWLRQ��'HW�VNXOOH�EOL� OlWWDUH�RFK�ElWWUH�RFK�GHW�VNXOOH�
EOL�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ��-DJ�W\FNWH�QRJ�YL�I|UGH�XW�GHW�GlU�L�GHEDWWHQ�RFK�IDQQ�
förståelse för det i stort sett. 

bertil Wennerholm:
De olika utredningarna, beredningarna och kommittéernas resultat 
inarbetades ju i försvarskommitténs och försvarsutredningens underlag, så 
det fanns med. 

gunnar Petri:
Möjligen kan man väl säga som svar på din fråga att de parlamentariska 
utredningarna tillkom av lite olika skäl och hade olika grad och, vad ska 
jag säga, seriös och verklig uppgift. B3LA-utredningen förberedde seriöst 
B3LA-projektet, det vill jag nog säga.

-DJ� PHQDU�� GHW� I|UGH� IUDP� GHW� SURMHNWHW� WLOO� HQ� YLVV� NRQ¿JXUDWLRQ� 'HQ�
KlU� Vn� NDOODGH� À\JLQGXVWULXWUHGQLQJHQ� >)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ@�� VRP�
generaldirektören för FMV, Wåhlin, ledde, den blev ju ett haveri. Den landade 
i förlängningen av Viggenprojektet, som ingen ville ha egentligen. Så det var 
ett misslyckande, kan man säga, och sedan den här Norlingska kommittén 
>�����nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).���@��GHQ�UHVXOWHUDGH��VRP�YL�

KDU�InWW�K|UD�KlU��L�OLWH�VW|G�WLOO�À\JLQGXVWULQ�PHQ�GHW�YDU�YlO�HJHQWOLJHQ�KHOD�
resultatet. 

Men sammanfattningsvis för att svara på den stora frågan: När 
riksdagsbeslutet togs så gjordes det under stor uppslutning och man får väl 
säga att den då på sluttampen sittande Fälldin, den sista Fälldinregeringen, 
den hade ju rätt i sin bedömning om folkopinionen och den hade också 
UlWW� L�VLQ�EHG|PQLQJ�DWW�GHW�GlU�LQWH�YDU�HWW�VWRUW��XSSVOLWDQGH�NRQÀLNWlPQH�
mellan de två blocken i svensk politik på den tiden utan att det skulle gå 
helskinnat igenom även om valet gick borgerligheten emot. Så jag tycker nog 
att politikerna skötte sin uppgift väl. Det är väl inte många så stora beslut som 
det har varit så stor enhet om – jämför kärnkraften!  

sven hirdman:
Det var en annan stor försvarsfråga som engagerade opinionen och det var 
ju nedläggning av förband. Alltså den här dödspatrullen som Gunnar Björk 
höll på med. Det engagerade opinionen mera egentligen ute i landet att 
regementena skulle läggas ned. Det var ju under 1981 – 1982.

bertil Wennerholm:
Det var väl mer det militärkommunala komplexet där.

eric KrönmarK:
Jag vill bara påpeka att under den här perioden så var faktiskt försvarspolitiken, 
ett av de främsta områdena som väljarna utmärkte. Jag tror att vi låg 5:a, 6:a 
eller någonting sådant, och idag är ju försvarspolitiken helt enkelt borta ur 
gemene mans uppfattning. Jag vill påminna om att det utspelade sig faktiskt 
också på en tid då det var delvis lite ökade spänningar. Det var då amerikanarna 
började med förhandslagring av materiel i Trondheimsområdet, vilket gjorde 
att exempelvis den ryska ambassadören var uppe hos mig och undrade hur 
vi stod här, så det var så att säga ett medvetande bland allmänheten om att 
försvaret var viktigt. Idag är det ju ingen politiker över huvud taget som går 
ut och hävdar försvarets intresse vad jag förstår. 

HANS KRUGER:Jag heter Hans Kruger och jobbade på Volvo [Flygmotor] på den tiden. Detvar förankringen och då har jag korta frågor till panelen. Den ena är detoffentliga läget, offentliga opinionen, hur hanterade ni den och jobbade nimed det på något sätt? Den var ju inte speciellt positiv till försvarsfrågor. Denandra är, vad betydde de här parlamentariska utredningarna. MFK, FLIK[Flygindustrikommittn] och vad de nu hette. Jag är bara nyfiken på om nikan kommentera de två frågorna kort.
SVEN HIRDMAN:Jag tycker vi var rätt mycket ute i offentligheten. Jag skrev ett antalartiklar i Svenska Dagbladet, också i Expressen. Det var rätt mycket, ocksåöppnare utfrågningar i riksdagen i försvarsutskottet och vi var generösamot journalister. Vi förklarade varför vi behövde ett nytt flygplan, vad detskulle ha för konfiguration. Det skulle bli lättare och bättre och det skullebli ett enhetsflygplan. Jag tyckte nog vi förde ut det där i debatten och fannförståelse för det i stort sett.
BERTIL WENNERHOLM:De olika utredningarna, beredningarna och kommittéernas resultatinarbetades ju i försvarskommitténs och försvarsutredningens underlag, sådet fanns med.
GUNNAR PETRI:Möjligen kan man väl säga som svar på din fråga att de parlamentariskautredningarna tillkom av lite olika skäl och hade olika grad och, vad skajag säga, seriös och verklig uppgift. B3LA-utredningen förberedde seriöstB3LA-projektet, det vill jag nog säga.Jag menar, det förde fram det projektet till en viss konfiguration Denhär så kallade flygindustriutredningen [Flygindustrikommittn], somgeneraldirektören för FMV, Wåhlin, ledde, den blev ju ett haveri. Den landadei förlängningen av Viggenprojektet, som ingen ville ha egentligen. Så det varett misslyckande, kan man säga, och sedan den här Norlingska kommittén[1979 års militära flygindustrikommitt, MFK 79], den resulterade, som vi
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har fått höra här, i lite stöd till flygindustrin men det var väl egentligen helaresultatet.Men sammanfattningsvis för att svara på den stora frågan: Närriksdagsbeslutet togs så gjordes det under stor uppslutning och man får välsäga att den då på sluttampen sittande Fälldin, den sista Fälldinregeringen,den hade ju rätt i sin bedömning om folkopinionen och den hade ocksårätt i sin bedömning att det där inte var ett stort, uppslitande konfliktämnemellan de två blocken i svensk politik på den tiden utan att det skulle gåhelskinnat igenom även om valet gick borgerligheten emot. Så jag tycker nogatt politikerna skötte sin uppgift väl. Det är väl inte många så stora beslut somdet har varit så stor enhet om — jämför kärnkraften!
SVEN HIRDMAN:Det var en annan stor försvarsfråga som engagerade opinionen och det varju nedläggning av förband. Alltså den här dödspatrullen som Gunnar Björkhöll på med. Det engagerade opinionen mera egentligen ute i landet attregementena skulle läggas ned. Det var ju under 1981 — 1982.
BERTIL WENNERHOLM:Det var väl mer det militärkommunala komplexet där.
ERIC KRÖNMARK:Jag vill bara påpeka att under den här perioden så var faktiskt försvarspolitiken,ett av de främsta områdena som väljarna utmärkte. Jag tror att vi låg 5:a, 6:aeller någonting sådant, och idag är ju försvarspolitiken helt enkelt borta urgemene mans uppfattning. Jag vill påminna om att det utspelade sig faktisktockså på en tid då det var delvis lite ökade spänningar. Det var då amerikanarnabörjade med förhandslagring av materiel i Trondheimsområdet, vilket gjordeatt exempelvis den ryska ambassadören var uppe hos mig och undrade hurvi stod här, så det var så att säga ett medvetande bland allmänheten om attförsvaret var viktigt. Idag är det ju ingen politiker över huvud taget som gårut och hävdar försvarets intresse vad jag förstår.
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olle göransson:
Bara kort: I vårt parti hade vi väldigt mycket diskussioner. Det var vi 
försvarspolitiker som var ute i arbetarkommunerna och informerade om både 
försvaret och annat. Jag vill påminna mig att så sent som på valrörelsen 1970, 
ja början på 80-talet, så hade vi som första punkt på våra valmanifest ett starkt 
försvar. Det ska man inte glömma bort. Det försvann sedan efterhand, men 
det var under många, många år både under och efter det andra världskriget en 
viktig punkt i vårt valmanifest och uppslutningen när man diskuterade med 
folk ute i partiet, då förstod de precis vår bedömning, att vi byggde det på 
utvecklingen internationellt. Vi byggde det på att vi ville ha en industri som 
kunde lite mera än bara ta fram sprutor när det gällde sjukvård och annat 
utan det var viktigt för ett land som vårt att ha en spetsteknologi, som kunde 
vara ett föredöme för övrig industri i Sverige. Det var sådana argument vi 
använde. 

bertil Wennerholm:
Tack, och då tackar jag panelen för det första temat så hjärtligt och även 
auditoriet för de inlägg som ni har gjort, det blev inte så många.

Tema 2
bertil Wennerholm:
Mina Damer och Herrar, då sätter vi igång med det andra temat för idag.

7LGLJDUH� KDGH� 6DDE� LQI|U� Q\D� À\JSODQVJHQHUDWLRQHU� OHYHUHUDW�
utredningsunderlag på beställning – en beskrivning som visserligen är starkt 
I|UHQNODG��1lU�À\JSODQVXWUHGQLQJDUQD�XQGHU������WDOHW�NROODSVDGH�VWRG�6DDE�
LQI|U�HQ�|YHUOHYQDGVIUnJD��6DDE�WRJ�LQLWLDWLY�QlU�GHW�JlOOGH�À\JSODQVNRQFHSWHW�
och började också målmedvetet påverka statsmakterna – riksdag, regering 
och myndigheter – för att få igenom detta. Den här förskjutningen av 
initiativet��KXU�GHQ�JHQRPI|UGHV�RFK�YLOND�HIIHNWHU�GHQ�¿FN��KDU�MDJ�YDOW�VRP�
andra tema i seminariet idag. 

Då ser vi ett par nya namn i panelen och det är Tommy Ivarsson, som 
hade varit projektledare på Saab för utvecklingen av AJ 37 till JA 37. Han var 
projektledare för B3LA och blev sedan 1980 projektledare för JAS-projektet. 

*XQQDU� /LQGTYLVW� YDU� FKHI� I|U� À\JSODQDYGHOQLQJHQ� Sn� )09� RFK� KDGH�
inom FMV varit huvudansvarig för utvecklingen av 37-systemet. Den 1 april 
�����EOHY�KDQ�FKHI�I|U�KXYXGDYGHOQLQJ�I|U�À\JPDWHULHO��

Tommy Ivarsson hade en liten korrigering beträffande sin karriär här. Vi 
tar just den detaljen kort först. 

tommy ivarsson:
Jo, när jag jobbade med projektet JA 37, det var på Flygförvaltningen och 
FMV. Det var alltså perioden 1966 – 1972 åt Gunnar Lindqvist, det gällde 
utvecklingen av Jaktviggen, vilket var ett rejält jobb.  

bertil Wennerholm:
Ja, men du deltog i det möte som Saab Scanias dåvarande VD, Sten Gustafsson 
sammankallade på måndagen i veckan efter det att regeringen beslutat att 
lägga ner fortsatt arbete med B3LA och A20 och därför ska jag be dig börja 
med och belysa det mötet för oss och vilka åtgärder det ledde till inom Saab. 

tommy ivarsson:
Ja, det första mötet var egentligen att bara konstatera att vi behöver satsa 
på både en civil och en militär linje och det innebar i princip uppdelning 

OLLE GÖRANSSON:Bara kort: I vårt parti hade vi väldigt mycket diskussioner. Det var viförsvarspolitiker som var ute i arbetarkommunerna och informerade om bådeförsvaret och annat. Jag vill påminna mig att så sent som på valrörelsen 1970,ja början på 80-talet, så hade vi som första punkt på våra valmanifest ett starktförsvar. Det ska man inte glömma bort. Det försvann sedan efterhand, mendet var under många, många år både under och efter det andra världskriget enviktig punkt i vårt valmanifest och uppslutningen när man diskuterade medfolk ute i partiet, då förstod de precis vår bedömning, att vi byggde det påutvecklingen internationellt. Vi byggde det på att vi ville ha en industri somkunde lite mera än bara ta fram sprutor när det gällde sjukvård och annatutan det var viktigt för ett land som vårt att ha en spetsteknologi, som kundevara ett föredöme för övrig industri i Sverige. Det var sådana argument vianvände.
BERTIL WENNERHOLM:Tack, och då tackar jag panelen för det första temat så hjärtligt och ävenauditoriet för de inlägg som ni har gjort, det blev inte så många.
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Tema 2
BERTIL WENNERHOLM:Mina Damer och Herrar, då sätter vi igång med det andra temat för idag.Tidigare hade Saab inför nya flygplansgenerationer levereratutredningsunderlag på beställning — en beskrivning som visserligen är starktförenklad. När flygplansutredningarna under 1970-talet kollapsade stod Saabinför en överlevnadsfråga. Saab tog initiativ när det gällde flygplanskonceptetoch började också målmedvetet påverka statsmakterna — riksdag, regeringoch myndigheter — för att få igenom detta. Den här förskjutningen avinitiativet, hur den genomfördes och vilka effekter den fick, har jag valt somandra tema i seminariet idag.Då ser vi ett par nya namn i panelen och det är Tommy Ivarsson, somhade varit projektledare på Saab för utvecklingen av AJ 37 till JA 37. Han varprojektledare för B3LA och blev sedan 1980 projektledare för JAS-projektet.Gunnar Lindqvist var chef för flygplanavdelningen på FMV och hadeinom FMV varit huvudansvarig för utvecklingen av 37-systemet. Den 1 april1980 blev han chef för huvudavdelning för flygmateriel.Tommy Ivarsson hade en liten korrigering beträffande sin karriär här. Vitar just den detaljen kort först.
TOMMY IVARSSON:Jo, när jag jobbade med projektet JA 37, det var på Flygförvaltningen ochFMV. Det var alltså perioden 1966 — 1972 åt Gunnar Lindqvist, det gälldeutvecklingen av Jaktviggen, vilket var ett rejält jobb.
BERTIL WENNERHOLM:Ja, men du deltog i det möte som Saab Scanias dåvarande VD, Sten Gustafssonsammankallade på måndagen i veckan efter det att regeringen beslutat attlägga ner fortsatt arbete med B3LA och A20 och därför ska jag be dig börjamed och belysa det mötet för oss och vilka åtgärder det ledde till inom Saab.
TOMMY IVARSSON:Ja, det första mötet var egentligen att bara konstatera att vi behöver satsapå både en civil och en militär linje och det innebar i princip uppdelning
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olle göransson:
Bara kort: I vårt parti hade vi väldigt mycket diskussioner. Det var vi 
försvarspolitiker som var ute i arbetarkommunerna och informerade om både 
försvaret och annat. Jag vill påminna mig att så sent som på valrörelsen 1970, 
ja början på 80-talet, så hade vi som första punkt på våra valmanifest ett starkt 
försvar. Det ska man inte glömma bort. Det försvann sedan efterhand, men 
det var under många, många år både under och efter det andra världskriget en 
viktig punkt i vårt valmanifest och uppslutningen när man diskuterade med 
folk ute i partiet, då förstod de precis vår bedömning, att vi byggde det på 
utvecklingen internationellt. Vi byggde det på att vi ville ha en industri som 
kunde lite mera än bara ta fram sprutor när det gällde sjukvård och annat 
utan det var viktigt för ett land som vårt att ha en spetsteknologi, som kunde 
vara ett föredöme för övrig industri i Sverige. Det var sådana argument vi 
använde. 

bertil Wennerholm:
Tack, och då tackar jag panelen för det första temat så hjärtligt och även 
auditoriet för de inlägg som ni har gjort, det blev inte så många.

Tema 2
bertil Wennerholm:
Mina Damer och Herrar, då sätter vi igång med det andra temat för idag.

7LGLJDUH� KDGH� 6DDE� LQI|U� Q\D� À\JSODQVJHQHUDWLRQHU� OHYHUHUDW�
utredningsunderlag på beställning – en beskrivning som visserligen är starkt 
I|UHQNODG��1lU�À\JSODQVXWUHGQLQJDUQD�XQGHU������WDOHW�NROODSVDGH�VWRG�6DDE�
LQI|U�HQ�|YHUOHYQDGVIUnJD��6DDE�WRJ�LQLWLDWLY�QlU�GHW�JlOOGH�À\JSODQVNRQFHSWHW�
och började också målmedvetet påverka statsmakterna – riksdag, regering 
och myndigheter – för att få igenom detta. Den här förskjutningen av 
initiativet��KXU�GHQ�JHQRPI|UGHV�RFK�YLOND�HIIHNWHU�GHQ�¿FN��KDU�MDJ�YDOW�VRP�
andra tema i seminariet idag. 

Då ser vi ett par nya namn i panelen och det är Tommy Ivarsson, som 
hade varit projektledare på Saab för utvecklingen av AJ 37 till JA 37. Han var 
projektledare för B3LA och blev sedan 1980 projektledare för JAS-projektet. 

*XQQDU� /LQGTYLVW� YDU� FKHI� I|U� À\JSODQDYGHOQLQJHQ� Sn� )09� RFK� KDGH�
inom FMV varit huvudansvarig för utvecklingen av 37-systemet. Den 1 april 
�����EOHY�KDQ�FKHI�I|U�KXYXGDYGHOQLQJ�I|U�À\JPDWHULHO��

Tommy Ivarsson hade en liten korrigering beträffande sin karriär här. Vi 
tar just den detaljen kort först. 

tommy ivarsson:
Jo, när jag jobbade med projektet JA 37, det var på Flygförvaltningen och 
FMV. Det var alltså perioden 1966 – 1972 åt Gunnar Lindqvist, det gällde 
utvecklingen av Jaktviggen, vilket var ett rejält jobb.  

bertil Wennerholm:
Ja, men du deltog i det möte som Saab Scanias dåvarande VD, Sten Gustafsson 
sammankallade på måndagen i veckan efter det att regeringen beslutat att 
lägga ner fortsatt arbete med B3LA och A20 och därför ska jag be dig börja 
med och belysa det mötet för oss och vilka åtgärder det ledde till inom Saab. 

tommy ivarsson:
Ja, det första mötet var egentligen att bara konstatera att vi behöver satsa 
på både en civil och en militär linje och det innebar i princip uppdelning 

OLLE GÖRANSSON:Bara kort: I vårt parti hade vi väldigt mycket diskussioner. Det var viförsvarspolitiker som var ute i arbetarkommunerna och informerade om bådeförsvaret och annat. Jag vill påminna mig att så sent som på valrörelsen 1970,ja början på 80-talet, så hade vi som första punkt på våra valmanifest ett starktförsvar. Det ska man inte glömma bort. Det försvann sedan efterhand, mendet var under många, många år både under och efter det andra världskriget enviktig punkt i vårt valmanifest och uppslutningen när man diskuterade medfolk ute i partiet, då förstod de precis vår bedömning, att vi byggde det påutvecklingen internationellt. Vi byggde det på att vi ville ha en industri somkunde lite mera än bara ta fram sprutor när det gällde sjukvård och annatutan det var viktigt för ett land som vårt att ha en spetsteknologi, som kundevara ett föredöme för övrig industri i Sverige. Det var sådana argument vianvände.
BERTIL WENNERHOLM:Tack, och då tackar jag panelen för det första temat så hjärtligt och ävenauditoriet för de inlägg som ni har gjort, det blev inte så många.
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Tema 2
BERTIL WENNERHOLM:Mina Damer och Herrar, då sätter vi igång med det andra temat för idag.Tidigare hade Saab inför nya flygplansgenerationer levereratutredningsunderlag på beställning — en beskrivning som visserligen är starktförenklad. När flygplansutredningarna under 1970-talet kollapsade stod Saabinför en överlevnadsfråga. Saab tog initiativ när det gällde flygplanskonceptetoch började också målmedvetet påverka statsmakterna — riksdag, regeringoch myndigheter — för att få igenom detta. Den här förskjutningen avinitiativet, hur den genomfördes och vilka effekter den fick, har jag valt somandra tema i seminariet idag.Då ser vi ett par nya namn i panelen och det är Tommy Ivarsson, somhade varit projektledare på Saab för utvecklingen av AJ 37 till JA 37. Han varprojektledare för B3LA och blev sedan 1980 projektledare för JAS-projektet.Gunnar Lindqvist var chef för flygplanavdelningen på FMV och hadeinom FMV varit huvudansvarig för utvecklingen av 37-systemet. Den 1 april1980 blev han chef för huvudavdelning för flygmateriel.Tommy Ivarsson hade en liten korrigering beträffande sin karriär här. Vitar just den detaljen kort först.
TOMMY IVARSSON:Jo, när jag jobbade med projektet JA 37, det var på Flygförvaltningen ochFMV. Det var alltså perioden 1966 — 1972 åt Gunnar Lindqvist, det gälldeutvecklingen av Jaktviggen, vilket var ett rejält jobb.
BERTIL WENNERHOLM:Ja, men du deltog i det möte som Saab Scanias dåvarande VD, Sten Gustafssonsammankallade på måndagen i veckan efter det att regeringen beslutat attlägga ner fortsatt arbete med B3LA och A20 och därför ska jag be dig börjamed och belysa det mötet för oss och vilka åtgärder det ledde till inom Saab.
TOMMY IVARSSON:Ja, det första mötet var egentligen att bara konstatera att vi behöver satsapå både en civil och en militär linje och det innebar i princip uppdelning
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DY�DQWDOHW�PlQQLVNRU�RFK�YHUNVDPKHWHU��VnWLOOYLGD�DWW�MDJ�¿FN�KDQG�RP�GHQ�
militära delen, det som blev JAS så småningom. Ulf Edlund som hade 
varit konstruktionschef på B3LA, han plus en stor mängd andra människor 
försvann till den civila delen som utvecklades till att bli Saab 340, ett år 
senare ungefär. 

Och sen vad vi skulle göra var ju ganska klart. Det fanns inte så mycket 
att välja på sett med våra ögon. Vad som hade hänt under 70-talet, var en 
successiv nedgång i vad vi skulle göra, mindre och mindre avancerade 
projekt och det senaste som skulle kunna ha lett till något industriellt vettigt 
hade möjligen varit att jobba ihop med Italien på AMX och B3LA. Det 
blev det ingenting av med av politiska skäl. Då var det ju så att alla andra 
|YHUJnQJVO|VQLQJDU��9LJJHQ�����PRGL¿HULQJDU�RFK�DQQDW�KDGH�UHVXOWHUDW�L�DWW�
YL�KDGH�YDULW�ERUWD�VRP�XWYHFNODQGH�À\JLQGXVWUL�QlU�GHW�YDU�GDJV�DWW�J|UD�HWW�
ULNWLJW�À\JSODQ��6n�Sn�GHW�YLVHW�NDQ�MDJ�EHNUlIWD�HUD�WLGLJDUH�I|UXWVlJHOVHU�KlU��

Vi plockade upp en tidigare idé. Ungefär 1975, var FMV proponenter 
I|U� QnJRQWLQJ� VRP� KHWWH� %��9DVV�� VRP� YDU� HWW� MDNWÀ\JSODQ�� ����� YDU� MDJ�
SURMHNWOHGDUH�I|U�Q\D�PLOLWlUD�À\JSODQ��'n�WLWWDGH�YL�Sn�WYn�DOWHUQDWLY��(WW�VRP�
hette JA 85 och ett som hette JA 90, det var med olika motorer och visade 
YDG�PDQ�NXQGH�J|UD�VRP�MDNWÀ\JSODQ��6HGDQ�I|UVYDQQ�GH�XW�QlU�GHW�EOHY�Q\�
regering, nya inriktningar. 

1979 var det ganska klart, vad vi måste göra var att utveckla något som 
YDU� HWW� MDNWÀ\JSODQ� L� JUXQGHQ�� 'HW� VNXOOH� YDUD� -$6�� DQYlQGEDUW� I|U� DOOD�
situationer. Men den match som vi hade framför oss, som var den största, 
det var ekonomin. Alltihop skulle ske inom en B3LA-ekonomi, för det var 
À\JYDSQHWV�HNRQRPLVND�UDP�IUDP|YHU��

9L�VNXOOH�NODUD�DWW�E\JJD�À\JSODQ��UDGDU��DYLRQLNV\VWHP�PHG�PHUD�Vn�DWW�YL�
NXQGH�J|UD�HWW�ULNWLJW�-$6�À\JSODQ�VRP�EOHY�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ�RFK�LQWH�VRP�
9LJJHQ��Gn�PDQ�¿FN�E\JJD�RP�GHW�PHOODQ�YHUVLRQHUQD��

 Vi skulle dessutom sikta på en vikt runt 50 procent av Viggen med 
samma eller bättre prestanda och med samma vapenlast. Utspridd basering 
på vägbaser var ett starkt krav på den här tiden. Det har man slagit av på den 
senaste tiden, tyvärr, får jag säga. Det tycker jag var bra. 

Livstidskostnaderna sedan skulle ligga runt 60 – 65 procent av Viggen. 
Det var vår utgångspunkt. Det här projektet kallade jag för JAS-NU, alltså 

till skillnad från att göra ett JAS lite längre fram. Det andra skulle ha kommit 
kanske tio är längre framåt och då hade vi nog inte funnits i det skicket att 
det hade blivit någonting. Vi jobbade själva med det hela från februari till 
GHQ����RNWREHU�>����@��Gn�GHW�KlU�SUHVHQWHUDGHV�I|U�À\JYDSHQOHGQLQJHQ�RFK�
FMV:s ledning i Hedenlunda. Det mottogs med ett blandat intresse, för både 
LQRP�À\JYDSQHW�RFK�)09�IDQQV�GHW�UlWW�VNLOGD�YlUGHULQJDU�RFK�V\QSXQNWHU�
IUDPnW�� (Q� GHO� YLOOH� OlJJD� QHG� XWYHFNODQGH� À\JLQGXVWUL� RFK� |YHUJn� WLOO�
licenstillverkning eller annan anskaffning och en del optimister tyckte man 
skulle satsa på nya projekt. Här sitter jag framför Sven Hökborg, som var en 
av optimisterna. 

Vi insåg att det var vi själva i industrin som måste gå i bräschen för det 
här nya projektet. Vi skulle inte kunna gå den normala vägen. Vi uppvaktade 
DOOD��IUnQ�I|UVYDUVPLQLVWHUQ�RFK�QHGnW�Sn�GHQ�PLOLWlUD�VLGDQ��0).����>�����
nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp@�KDGH�HQ�YLNWLJ�UROO�L�GHW�KHOD��GH�SROLWLVND�
SDUWLHUQD�PHG�ÀHUD�

Det här nya förslaget tog jag upp med MFK 79 i januari 1980 och nu 
EOHY�SO|WVOLJW�VRFLDOGHPRNUDWHUQD�LQWUHVVHUDGH��'HW�YDU�HWW�MDNWÀ\JSODQ��DOOWVn�
inte attack bara. Vi informerade sedan löpande om våra synpunkter och vad 
vi jobbade med inom industrin på en mycket bredare bas än vi normalt gör. 
Alltså de politiska partierna, det är ju de som bestämmer, så vi måste se 
till och berätta för dem vad vi gör. Strategin innehöll ju också en avsevärd 
VDWVQLQJ�Sn�FLYLOÀ\JLQGXVWULQ��

Tekniskt sett var vi inte riktigt förberedda. Vi hade ju jobbat med ett 
NRQYHQWLRQHOOW�À\JSODQ�PHG�DYDQFHUDW�YDSHQV\VWHP�L�RFK�I|U�VLJ��PHQ�QX�YDU�
det något annat. Vi skulle alltså behövt jobba med elektriska styrsystem för 
RSWLPHUDGH�|YHUOMXGVÀ\JSODQ�RFK�GHW�lU�EDUD�DWW�QRWHUD�DWW�Vn�JMRUGH�DQGUD�
À\JLQGXVWULHU��/0�(ULFVVRQ�KDGH�EHK|YW�MREED�PHG�PXOWLPRGV�GRSSOHUUDGDU��
det hade de inte heller varit inne på, så det var en rivstart på alla områden. 
Så när ÖB den 1 februari 1980 kom fram med den ändrade inriktningen så 
var vi ju mycket glada. Vi var i varje fall med i matchen, nu gällde det att 
komma vidare. 

(WW�DQQDW�NUDY��VRP�NRP�XSS��YDU�DWW�YL�VNXOOH�NXQQD�XWYHFNOD�À\JSODQHW�
med mindre personal, på Saab i första hand men även andra industrier. Då 
YDU�VDPDUEHWH�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL�HQ�P|MOLJKHW��PHQ�GHW�lU�V\QQHUOLJHQ�

av antalet människor och verksamheter, såtillvida att jag fick hand om denmilitära delen, det som blev JAS så småningom. Ulf Edlund som hadevarit konstruktionschef på B3LA, han plus en stor mängd andra människorförsvann till den civila delen som utvecklades till att bli Saab 340, ett årsenare ungefär.Och sen vad vi skulle göra var ju ganska klart. Det fanns inte så mycketatt välja på sett med våra ögon. Vad som hade hänt under 70-talet, var ensuccessiv nedgång i vad vi skulle göra, mindre och mindre avanceradeprojekt och det senaste som skulle kunna ha lett till något industriellt vettigthade möjligen varit att jobba ihop med Italien på AMX och B3LA. Detblev det ingenting av med av politiska skäl. Då var det ju så att alla andraövergångslösningar, Viggen, 35-modifieringar och annat hade resulterat i attvi hade varit borta som utvecklande flygindustri när det var dags att göra ettriktigt flygplan. Så på det viset kan jag bekräfta era tidigare förutsägelser här.Vi plockade upp en tidigare i&. Ungefär 1975, var FMV proponenterför någonting som hette B3-Vass, som var ett jaktflygplan. 1976 var jagprojektledare för nya militära flygplan. Då tittade vi på två alternativ. Ett somhette JA 85 och ett som hette JA 90, det var med olika motorer och visadevad man kunde göra som jaktflygplan. Sedan försvann de ut när det blev nyregering, nya inriktningar.1979 var det ganska klart, vad vi måste göra var att utveckla något somvar ett jaktflygplan i grunden. Det skulle vara JAS, användbart för allasituationer. Men den match som vi hade framför oss, som var den största,det var ekonomin. Alltihop skulle ske inom en B3LA-ekonomi, för det varflygvapnets ekonomiska ram framöver.Vi skulle klara att bygga flygplan, radar, avioniksystem med mera så att vikunde göra ett riktigt JAS-flygplan som blev ett enhetsflygplan och inte somViggen, då man fick bygga om det mellan versionerna.Vi skulle dessutom sikta på en vikt runt 50 procent av Viggen medsamma eller bättre prestanda och med samma vapenlast. Utspridd baseringpå vägbaser var ett starkt krav på den här tiden. Det har man slagit av på densenaste tiden, tyvärr, far jag säga. Det tycker jag var bra.Livstidskostnaderna sedan skulle ligga runt 60 — 65 procent av Viggen.Det var vår utgångspunkt. Det här projektet kallade jag för JAS-NU, alltså
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till skillnad från att göra ett JAS lite längre fram. Det andra skulle ha kommitkanske tio är längre framåt och då hade vi nog inte funnits i det skicket attdet hade blivit någonting. Vi jobbade själva med det hela från februari tillden 10 oktober [1979], då det här presenterades för flygvapenledningen ochFMV:s ledning i Hedenlunda. Det mottogs med ett blandat intresse, för bådeinom flygvapnet och FMV fanns det rätt skilda värderingar och synpunkterframåt. En del ville lägga ned utvecklande flygindustri och övergå tilllicenstillverkning eller annan anskaffning och en del optimister tyckte manskulle satsa på nya projekt. Här sitter jag framför Sven Hökborg, som var enav optimisterna.Vi insåg att det var vi själva i industrin som måste gå i bräschen för dethär nya projektet. Vi skulle inte kunna gå den normala vägen. Vi uppvaktadealla, från försvarsministern och nedåt på den militära sidan, MFK 79 [1979års militära flygindustrikommitt] hade en viktig roll i det hela, de politiskapartierna med flera.Det här nya förslaget tog jag upp med MFK 79 i januari 1980 och nublev plötsligt socialdemokraterna intresserade. Det var ett jaktflygplan, alltsåinte attack bara. Vi informerade sedan löpande om våra synpunkter och vadvi jobbade med inom industrin på en mycket bredare bas än vi normalt gör.Alltså de politiska partierna, det är ju de som bestämmer, så vi måste setill och berätta för dem vad vi gör. Strategin innehöll ju också en avsevärdsatsning på civilflygindustrin.Tekniskt sett var vi inte riktigt förberedda. Vi hade ju jobbat med ettkonventionellt flygplan med avancerat vapensystem i och för sig, men nu vardet något annat. Vi skulle alltså behövt jobba med elektriska styrsystem föroptimerade överljudsflygplan och det är bara att notera att så gjorde andraflygindustrier. LM Ericsson hade behövt jobba med multimods dopplerradar,det hade de inte heller varit inne på, så det var en rivstart på alla områden.Så när ÖB den 1 februari 1980 kom fram med den ändrade inriktningen såvar vi ju mycket glada. Vi var i varje fall med i matchen, nu gällde det attkomma vidare.Ett annat krav, som kom upp, var att vi skulle kunna utveckla flygplanetmed mindre personal, på Saab i första hand men även andra industrier. Dåvar samarbete med utländsk flygindustri en möjlighet, men det är synnerligen
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DY�DQWDOHW�PlQQLVNRU�RFK�YHUNVDPKHWHU��VnWLOOYLGD�DWW�MDJ�¿FN�KDQG�RP�GHQ�
militära delen, det som blev JAS så småningom. Ulf Edlund som hade 
varit konstruktionschef på B3LA, han plus en stor mängd andra människor 
försvann till den civila delen som utvecklades till att bli Saab 340, ett år 
senare ungefär. 

Och sen vad vi skulle göra var ju ganska klart. Det fanns inte så mycket 
att välja på sett med våra ögon. Vad som hade hänt under 70-talet, var en 
successiv nedgång i vad vi skulle göra, mindre och mindre avancerade 
projekt och det senaste som skulle kunna ha lett till något industriellt vettigt 
hade möjligen varit att jobba ihop med Italien på AMX och B3LA. Det 
blev det ingenting av med av politiska skäl. Då var det ju så att alla andra 
|YHUJnQJVO|VQLQJDU��9LJJHQ�����PRGL¿HULQJDU�RFK�DQQDW�KDGH�UHVXOWHUDW�L�DWW�
YL�KDGH�YDULW�ERUWD�VRP�XWYHFNODQGH�À\JLQGXVWUL�QlU�GHW�YDU�GDJV�DWW�J|UD�HWW�
ULNWLJW�À\JSODQ��6n�Sn�GHW�YLVHW�NDQ�MDJ�EHNUlIWD�HUD�WLGLJDUH�I|UXWVlJHOVHU�KlU��

Vi plockade upp en tidigare idé. Ungefär 1975, var FMV proponenter 
I|U� QnJRQWLQJ� VRP� KHWWH� %��9DVV�� VRP� YDU� HWW� MDNWÀ\JSODQ�� ����� YDU� MDJ�
SURMHNWOHGDUH�I|U�Q\D�PLOLWlUD�À\JSODQ��'n�WLWWDGH�YL�Sn�WYn�DOWHUQDWLY��(WW�VRP�
hette JA 85 och ett som hette JA 90, det var med olika motorer och visade 
YDG�PDQ�NXQGH�J|UD�VRP�MDNWÀ\JSODQ��6HGDQ�I|UVYDQQ�GH�XW�QlU�GHW�EOHY�Q\�
regering, nya inriktningar. 

1979 var det ganska klart, vad vi måste göra var att utveckla något som 
YDU� HWW� MDNWÀ\JSODQ� L� JUXQGHQ�� 'HW� VNXOOH� YDUD� -$6�� DQYlQGEDUW� I|U� DOOD�
situationer. Men den match som vi hade framför oss, som var den största, 
det var ekonomin. Alltihop skulle ske inom en B3LA-ekonomi, för det var 
À\JYDSQHWV�HNRQRPLVND�UDP�IUDP|YHU��

9L�VNXOOH�NODUD�DWW�E\JJD�À\JSODQ��UDGDU��DYLRQLNV\VWHP�PHG�PHUD�Vn�DWW�YL�
NXQGH�J|UD�HWW�ULNWLJW�-$6�À\JSODQ�VRP�EOHY�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ�RFK�LQWH�VRP�
9LJJHQ��Gn�PDQ�¿FN�E\JJD�RP�GHW�PHOODQ�YHUVLRQHUQD��

 Vi skulle dessutom sikta på en vikt runt 50 procent av Viggen med 
samma eller bättre prestanda och med samma vapenlast. Utspridd basering 
på vägbaser var ett starkt krav på den här tiden. Det har man slagit av på den 
senaste tiden, tyvärr, får jag säga. Det tycker jag var bra. 

Livstidskostnaderna sedan skulle ligga runt 60 – 65 procent av Viggen. 
Det var vår utgångspunkt. Det här projektet kallade jag för JAS-NU, alltså 

till skillnad från att göra ett JAS lite längre fram. Det andra skulle ha kommit 
kanske tio är längre framåt och då hade vi nog inte funnits i det skicket att 
det hade blivit någonting. Vi jobbade själva med det hela från februari till 
GHQ����RNWREHU�>����@��Gn�GHW�KlU�SUHVHQWHUDGHV�I|U�À\JYDSHQOHGQLQJHQ�RFK�
FMV:s ledning i Hedenlunda. Det mottogs med ett blandat intresse, för både 
LQRP�À\JYDSQHW�RFK�)09�IDQQV�GHW�UlWW�VNLOGD�YlUGHULQJDU�RFK�V\QSXQNWHU�
IUDPnW�� (Q� GHO� YLOOH� OlJJD� QHG� XWYHFNODQGH� À\JLQGXVWUL� RFK� |YHUJn� WLOO�
licenstillverkning eller annan anskaffning och en del optimister tyckte man 
skulle satsa på nya projekt. Här sitter jag framför Sven Hökborg, som var en 
av optimisterna. 

Vi insåg att det var vi själva i industrin som måste gå i bräschen för det 
här nya projektet. Vi skulle inte kunna gå den normala vägen. Vi uppvaktade 
DOOD��IUnQ�I|UVYDUVPLQLVWHUQ�RFK�QHGnW�Sn�GHQ�PLOLWlUD�VLGDQ��0).����>�����
nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp@�KDGH�HQ�YLNWLJ�UROO�L�GHW�KHOD��GH�SROLWLVND�
SDUWLHUQD�PHG�ÀHUD�

Det här nya förslaget tog jag upp med MFK 79 i januari 1980 och nu 
EOHY�SO|WVOLJW�VRFLDOGHPRNUDWHUQD�LQWUHVVHUDGH��'HW�YDU�HWW�MDNWÀ\JSODQ��DOOWVn�
inte attack bara. Vi informerade sedan löpande om våra synpunkter och vad 
vi jobbade med inom industrin på en mycket bredare bas än vi normalt gör. 
Alltså de politiska partierna, det är ju de som bestämmer, så vi måste se 
till och berätta för dem vad vi gör. Strategin innehöll ju också en avsevärd 
VDWVQLQJ�Sn�FLYLOÀ\JLQGXVWULQ��

Tekniskt sett var vi inte riktigt förberedda. Vi hade ju jobbat med ett 
NRQYHQWLRQHOOW�À\JSODQ�PHG�DYDQFHUDW�YDSHQV\VWHP�L�RFK�I|U�VLJ��PHQ�QX�YDU�
det något annat. Vi skulle alltså behövt jobba med elektriska styrsystem för 
RSWLPHUDGH�|YHUOMXGVÀ\JSODQ�RFK�GHW�lU�EDUD�DWW�QRWHUD�DWW�Vn�JMRUGH�DQGUD�
À\JLQGXVWULHU��/0�(ULFVVRQ�KDGH�EHK|YW�MREED�PHG�PXOWLPRGV�GRSSOHUUDGDU��
det hade de inte heller varit inne på, så det var en rivstart på alla områden. 
Så när ÖB den 1 februari 1980 kom fram med den ändrade inriktningen så 
var vi ju mycket glada. Vi var i varje fall med i matchen, nu gällde det att 
komma vidare. 

(WW�DQQDW�NUDY��VRP�NRP�XSS��YDU�DWW�YL�VNXOOH�NXQQD�XWYHFNOD�À\JSODQHW�
med mindre personal, på Saab i första hand men även andra industrier. Då 
YDU�VDPDUEHWH�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL�HQ�P|MOLJKHW��PHQ�GHW�lU�V\QQHUOLJHQ�

av antalet människor och verksamheter, såtillvida att jag fick hand om denmilitära delen, det som blev JAS så småningom. Ulf Edlund som hadevarit konstruktionschef på B3LA, han plus en stor mängd andra människorförsvann till den civila delen som utvecklades till att bli Saab 340, ett årsenare ungefär.Och sen vad vi skulle göra var ju ganska klart. Det fanns inte så mycketatt välja på sett med våra ögon. Vad som hade hänt under 70-talet, var ensuccessiv nedgång i vad vi skulle göra, mindre och mindre avanceradeprojekt och det senaste som skulle kunna ha lett till något industriellt vettigthade möjligen varit att jobba ihop med Italien på AMX och B3LA. Detblev det ingenting av med av politiska skäl. Då var det ju så att alla andraövergångslösningar, Viggen, 35-modifieringar och annat hade resulterat i attvi hade varit borta som utvecklande flygindustri när det var dags att göra ettriktigt flygplan. Så på det viset kan jag bekräfta era tidigare förutsägelser här.Vi plockade upp en tidigare i&. Ungefär 1975, var FMV proponenterför någonting som hette B3-Vass, som var ett jaktflygplan. 1976 var jagprojektledare för nya militära flygplan. Då tittade vi på två alternativ. Ett somhette JA 85 och ett som hette JA 90, det var med olika motorer och visadevad man kunde göra som jaktflygplan. Sedan försvann de ut när det blev nyregering, nya inriktningar.1979 var det ganska klart, vad vi måste göra var att utveckla något somvar ett jaktflygplan i grunden. Det skulle vara JAS, användbart för allasituationer. Men den match som vi hade framför oss, som var den största,det var ekonomin. Alltihop skulle ske inom en B3LA-ekonomi, för det varflygvapnets ekonomiska ram framöver.Vi skulle klara att bygga flygplan, radar, avioniksystem med mera så att vikunde göra ett riktigt JAS-flygplan som blev ett enhetsflygplan och inte somViggen, då man fick bygga om det mellan versionerna.Vi skulle dessutom sikta på en vikt runt 50 procent av Viggen medsamma eller bättre prestanda och med samma vapenlast. Utspridd baseringpå vägbaser var ett starkt krav på den här tiden. Det har man slagit av på densenaste tiden, tyvärr, far jag säga. Det tycker jag var bra.Livstidskostnaderna sedan skulle ligga runt 60 — 65 procent av Viggen.Det var vår utgångspunkt. Det här projektet kallade jag för JAS-NU, alltså
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till skillnad från att göra ett JAS lite längre fram. Det andra skulle ha kommitkanske tio är längre framåt och då hade vi nog inte funnits i det skicket attdet hade blivit någonting. Vi jobbade själva med det hela från februari tillden 10 oktober [1979], då det här presenterades för flygvapenledningen ochFMV:s ledning i Hedenlunda. Det mottogs med ett blandat intresse, för bådeinom flygvapnet och FMV fanns det rätt skilda värderingar och synpunkterframåt. En del ville lägga ned utvecklande flygindustri och övergå tilllicenstillverkning eller annan anskaffning och en del optimister tyckte manskulle satsa på nya projekt. Här sitter jag framför Sven Hökborg, som var enav optimisterna.Vi insåg att det var vi själva i industrin som måste gå i bräschen för dethär nya projektet. Vi skulle inte kunna gå den normala vägen. Vi uppvaktadealla, från försvarsministern och nedåt på den militära sidan, MFK 79 [1979års militära flygindustrikommitt] hade en viktig roll i det hela, de politiskapartierna med flera.Det här nya förslaget tog jag upp med MFK 79 i januari 1980 och nublev plötsligt socialdemokraterna intresserade. Det var ett jaktflygplan, alltsåinte attack bara. Vi informerade sedan löpande om våra synpunkter och vadvi jobbade med inom industrin på en mycket bredare bas än vi normalt gör.Alltså de politiska partierna, det är ju de som bestämmer, så vi måste setill och berätta för dem vad vi gör. Strategin innehöll ju också en avsevärdsatsning på civilflygindustrin.Tekniskt sett var vi inte riktigt förberedda. Vi hade ju jobbat med ettkonventionellt flygplan med avancerat vapensystem i och för sig, men nu vardet något annat. Vi skulle alltså behövt jobba med elektriska styrsystem föroptimerade överljudsflygplan och det är bara att notera att så gjorde andraflygindustrier. LM Ericsson hade behövt jobba med multimods dopplerradar,det hade de inte heller varit inne på, så det var en rivstart på alla områden.Så när ÖB den 1 februari 1980 kom fram med den ändrade inriktningen såvar vi ju mycket glada. Vi var i varje fall med i matchen, nu gällde det attkomma vidare.Ett annat krav, som kom upp, var att vi skulle kunna utveckla flygplanetmed mindre personal, på Saab i första hand men även andra industrier. Dåvar samarbete med utländsk flygindustri en möjlighet, men det är synnerligen
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svårt att harmoniera budgetar, tidplaner med operativa krav och få det att 
stämma mellan två länder. Dessutom var vi inte med i NATO, vilket förhindrar 
mycket annat. 

� 6n� YL� E|UMDGH� GLVNXWHUD� EDNRP� ULGnHUQD� PHG� 0%%� >0HVVHUVFKPLWW�
%|ONRZ�%ORKP@� I|UVW�� 9L� lU� Sn� ����� QX� DOOWVn� RFK� GH� YLOOH� KD� QnJRW� fall 
back�DOWHUQDWLY� WLOO� VLWW� 7.)�� (XUR¿JKWHUSURMHNWHW� VRP� GHW� EOHY� VHQDUH�� Vn�
YL�VNLVVDGH�P\FNHW�Sn�HQ�)����I|UVHGG�(XUR¿JKWHU��'HW�VNXOOH�KD�EOLYLW�HWW�
EHW\GOLJW�YDVVDUH�À\JSODQ�lQ�GHW�YL�K|OO�Sn�PHG��PHQ�YL�I|UV|NWH�PDND�LKRS�
oss och se om vi skulle ha något alternativ i bakgrunden där. 

Det andra företag som vi diskuterade samarbete länge med var BAe 
>%ULWLVK�$HURVSDFH@��'H�KDGH�RFNVn�SURMHNW� VRP� OLNQDGH�YnUW�SURMHNW�� VRP�
hette P106 i deras terminologi. Dem jämförde vi och studerade. Vi ville ha 
ett brett samarbete med dem. Britterna höll fast vid sina krav och då blev det 
WLOO�VOXW�(XUR¿JKWHU�GlU�PHG��

Sen tittade vi på samarbete med Indien ihop med BAe, men det var ju till 
att glömma med de krav som vi hade i Sverige. Dassault var också med ett 
tag, de konkurrerade om vingutvecklingen och där gick det bra ända till dess 
vi började prata export, för då visade det sig att de ville kontrollera export av 
JAS också och då tappade vi intresset. 

1RUWKURS�KDU�YL�SUDWDW�PHG�ÀHUD�JnQJHU�RFNVn�XQGHU�������I|U�DWW�VH�RP�
det gick att förbereda någonting för de höll på med liknande projekt som vi. 
Vi kom aldrig fram till något. Året efter blev vi konkurrenter. 

Rockwell skulle ju också ha varit möjligt. Vi gick vidare med en studie som 
hette 2111, som fortgick i ett par år, som skulle vara en mera svängoptimerad 
-$6��PHQ�GHQ�¿FN�DOGULJ�WLOOUlFNOLJW�EUD�IDUWSUHVWDQGD�Vn�GHQ�I|UVYDQQ��

bertil Wennerholm:
Då skulle jag vilja fråga Olle Göransson hur du uppfattade Saabs agerande 
nu inför den nya situationen som hade uppstått i februari 1979 gentemot 
försvarsutskottet och det socialdemokratiska partiet. 

olle göransson:
Ja, personligen så hade vi en väldig diskussion om vad det är för alternativ 
till svensk industri, som vi skulle kunna bygga framtidens sysselsättning 

på. Det blev ju då snack om vindkraft, det blev snack om alternativ energi 
och man hade dokumenterat att man skulle lägga ner kärnkraften. Jag 
personligen tillhörde aldrig den grupperingen, som menar på att man kan 
MlPI|UD�GHW�V\VWHPNXQQDQGH�VRP�6DDE�KDU��VRP�À\JYDSQHW�KDU��PHG�HQ�KHOW�
ny industrigren, eller med något annat som jag sa tidigare just kärnkraft och 
rymdindustri. Så för min personliga del var det fullständigt klart att det var 
MlWWHYLNWLJW�DWW�KnOOD�NYDU�YLG�HWW�VYHQVNW�À\J�Vn� OlQJH�GHW�YDU�P|MOLJW��'HW�
som väl var mera i fatet här under den tiden också, det gällde ju helt enkelt 
diskussioner vi hade politiskt, inte bara i vårt parti utan i alla partier och det 
YDU�MX�GHWWD��%HK|YHU�PDQ�QnJRW�À\JYDSHQ"�%HK|YHU�PDQ�QnJRW�I|UVYDU"

Men det där hade vi ju redan satt fast genom perspektivplaneringen och 
programplaneringen. Vi trodde alla, som var engagerade i det här, att världen 
kommer inte att förändras på en eftermiddag. Glöm inte bort att på den tiden 
hade vi fortfarande Warszawapakten, som var den stora grupperingen, som vi 
var rädda för helt enkelt. Det var ganska lätt att informera.

Jag vill också påminna om att jag tillhörde även riksdagens utrikesutskott 
och vi gjorde ju många resor till både öst och väst för att informera oss om hur 
världen såg ut. Ingenstans mötte man denna tanke på att det kommunistiska 
blocket skulle paja ur omkring 1990, utan alla trodde att det här är en 
gruppering som kommer att bestå med Warszawapakten och NATO och där 
gällde det att kunna bibehålla vår neutralitetspolitik.

Jag vet inte om du är nöjd med det där.

bertil Wennerholm:
Jaa, tack. 

eric KrönmarK:
-DJ�PnVWH�Jn�LQ�RFK�VlWWD�LQ�À\JLQGXVWULQ�L�GHW�VWRUD�VDPPDQKDQJHW��9L�VND�
erinra oss att i slutet av 70-talet var det en verklig industrikris i Sverige: 
Varvskris, kris för storindustri, tekoindustrin försvann i princip till utlandet 
och vad var det vi skulle satsa på? Jo, vi hade faktiskt en bransch och det 
YDU�À\JLQGXVWULQ��VRP�YDU�WHNQLVNW�DYDQFHUDG�RFK�GHW�JMRUGH�DWW�GHW�KlU�YDU�
inte bara försvarspolitiskt utan även rent industripolitiskt. Så var det, och det 
fanns många VSLQ�RII-effekter, det visste vi. Exempelvis, ta bara en sådan sak 

svårt att harmoniera budgetar, tidplaner med operativa krav och fa det attstämma mellan två länder. Dessutom var vi inte med i NATO, vilket förhindrarmycket annat.Så vi började diskutera bakom ridåerna med MBB [Messerschmitt-Bölkow-Blohm] först. Vi är på 1979 nu alltså och de ville ha något fallback-alternativ till sitt TKF, Eurofighterprojektet som det blev senare, såvi skissade mycket på en F100-försedd Eurofighter. Det skulle ha blivit ettbetydligt vassare flygplan än det vi höll på med, men vi försökte maka ihoposs och se om vi skulle ha något alternativ i bakgrunden där.Det andra företag som vi diskuterade samarbete länge med var BAe[British Aerospace]. De hade också projekt som liknade vårt projekt, somhette P106 i deras terminologi. Dem jämförde vi och studerade. Vi ville haett brett samarbete med dem. Britterna höll fast vid sina krav och då blev dettill slut Eurofighter där med.Sen tittade vi på samarbete med Indien ihop med BAe, men det var ju tillatt glömma med de krav som vi hade i Sverige. Dassault var också med etttag, de konkurrerade om vingutvecklingen och där gick det bra ända till dessvi började prata export, för då visade det sig att de ville kontrollera export avJAS också och då tappade vi intresset.Northrop har vi pratat med flera gånger också under 1979, för att se omdet gick att förbereda någonting för de höll på med liknande projekt som vi.Vi kom aldrig fram till något. Året efter blev vi konkurrenter.Rockwell skulle ju också ha varit möjligt. Vi gick vidare med en studie somhette 2111, som fortgick i ett par år, som skulle vara en mera svängoptimeradJAS, men den fick aldrig tillräckligt bra fartprestanda så den försvann.
BERTIL WENNERHOLM:Då skulle jag vilja fråga 011e Göransson hur du uppfattade Saabs agerandenu inför den nya situationen som hade uppstått i februari 1979 gentemotförsvarsutskottet och det socialdemokratiska partiet.
OLLE GÖRANSSON:Ja, personligen så hade vi en väldig diskussion om vad det är för alternativtill svensk industri, som vi skulle kunna bygga framtidens sysselsättning
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på. Det blev ju då snack om vindkraft, det blev snack om alternativ energioch man hade dokumenterat att man skulle lägga ner kärnkraften. Jagpersonligen tillhörde aldrig den grupperingen, som menar på att man kanjämföra det systemkunnande som Saab har, som flygvapnet har, med en heltny industrigren, eller med något annat som jag sa tidigare just kärnkraft ochrymdindustri. Så för min personliga del var det fullständigt klart att det varjätteviktigt att hålla kvar vid ett svenskt flyg så länge det var möjligt. Detsom väl var mera i fatet här under den tiden också, det gällde ju helt enkeltdiskussioner vi hade politiskt, inte bara i vårt parti utan i alla partier och detvar ju detta: Behöver man något flygvapen? Behöver man något försvar?Men det där hade vi ju redan satt fast genom perspektivplaneringen ochprogramplaneringen. Vi trodde alla, som var engagerade i det här, att världenkommer inte att förändras på en eftermiddag. Glöm inte bort att på den tidenhade vi fortfarande Warszawapakten, som var den stora grupperingen, som vivar rädda för helt enkelt. Det var ganska lätt att informera.Jag vill också påminna om att jag tillhörde även riksdagens utrikesutskottoch vi gjorde ju många resor till både öst och väst för att informera oss om hurvärlden såg ut. Ingenstans mötte man denna tanke på att det kommunistiskablocket skulle paja ur omkring 1990, utan alla trodde att det här är engruppering som kommer att bestå med Warszawapakten och NATO och därgällde det att kunna bibehålla vår neutralitetspolitik.Jag vet inte om du är nöjd med det där.
BERTIL WENNERHOLM:Jaa, tack.
ERIC KRÖNMARK:Jag måste gå in och sätta in flygindustrin i det stora sammanhanget. Vi skaerinra oss att i slutet av 70-talet var det en verklig industrikris i Sverige:Varvskris, kris för storindustri, tekoindustrin försvann i princip till utlandetoch vad var det vi skulle satsa på? Jo, vi hade faktiskt en bransch och detvar flygindustrin, som var tekniskt avancerad och det gjorde att det här varinte bara försvarspolitiskt utan även rent industripolitiskt. Så var det, och detfanns många spin off-effekter, det visste vi. Exempelvis, ta bara en sådan sak
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svårt att harmoniera budgetar, tidplaner med operativa krav och få det att 
stämma mellan två länder. Dessutom var vi inte med i NATO, vilket förhindrar 
mycket annat. 

� 6n� YL� E|UMDGH� GLVNXWHUD� EDNRP� ULGnHUQD� PHG� 0%%� >0HVVHUVFKPLWW�
%|ONRZ�%ORKP@� I|UVW�� 9L� lU� Sn� ����� QX� DOOWVn� RFK� GH� YLOOH� KD� QnJRW� fall 
back�DOWHUQDWLY� WLOO� VLWW� 7.)�� (XUR¿JKWHUSURMHNWHW� VRP� GHW� EOHY� VHQDUH�� Vn�
YL�VNLVVDGH�P\FNHW�Sn�HQ�)����I|UVHGG�(XUR¿JKWHU��'HW�VNXOOH�KD�EOLYLW�HWW�
EHW\GOLJW�YDVVDUH�À\JSODQ�lQ�GHW�YL�K|OO�Sn�PHG��PHQ�YL�I|UV|NWH�PDND�LKRS�
oss och se om vi skulle ha något alternativ i bakgrunden där. 

Det andra företag som vi diskuterade samarbete länge med var BAe 
>%ULWLVK�$HURVSDFH@��'H�KDGH�RFNVn�SURMHNW� VRP� OLNQDGH�YnUW�SURMHNW�� VRP�
hette P106 i deras terminologi. Dem jämförde vi och studerade. Vi ville ha 
ett brett samarbete med dem. Britterna höll fast vid sina krav och då blev det 
WLOO�VOXW�(XUR¿JKWHU�GlU�PHG��

Sen tittade vi på samarbete med Indien ihop med BAe, men det var ju till 
att glömma med de krav som vi hade i Sverige. Dassault var också med ett 
tag, de konkurrerade om vingutvecklingen och där gick det bra ända till dess 
vi började prata export, för då visade det sig att de ville kontrollera export av 
JAS också och då tappade vi intresset. 

1RUWKURS�KDU�YL�SUDWDW�PHG�ÀHUD�JnQJHU�RFNVn�XQGHU�������I|U�DWW�VH�RP�
det gick att förbereda någonting för de höll på med liknande projekt som vi. 
Vi kom aldrig fram till något. Året efter blev vi konkurrenter. 

Rockwell skulle ju också ha varit möjligt. Vi gick vidare med en studie som 
hette 2111, som fortgick i ett par år, som skulle vara en mera svängoptimerad 
-$6��PHQ�GHQ�¿FN�DOGULJ�WLOOUlFNOLJW�EUD�IDUWSUHVWDQGD�Vn�GHQ�I|UVYDQQ��

bertil Wennerholm:
Då skulle jag vilja fråga Olle Göransson hur du uppfattade Saabs agerande 
nu inför den nya situationen som hade uppstått i februari 1979 gentemot 
försvarsutskottet och det socialdemokratiska partiet. 

olle göransson:
Ja, personligen så hade vi en väldig diskussion om vad det är för alternativ 
till svensk industri, som vi skulle kunna bygga framtidens sysselsättning 

på. Det blev ju då snack om vindkraft, det blev snack om alternativ energi 
och man hade dokumenterat att man skulle lägga ner kärnkraften. Jag 
personligen tillhörde aldrig den grupperingen, som menar på att man kan 
MlPI|UD�GHW�V\VWHPNXQQDQGH�VRP�6DDE�KDU��VRP�À\JYDSQHW�KDU��PHG�HQ�KHOW�
ny industrigren, eller med något annat som jag sa tidigare just kärnkraft och 
rymdindustri. Så för min personliga del var det fullständigt klart att det var 
MlWWHYLNWLJW�DWW�KnOOD�NYDU�YLG�HWW�VYHQVNW�À\J�Vn� OlQJH�GHW�YDU�P|MOLJW��'HW�
som väl var mera i fatet här under den tiden också, det gällde ju helt enkelt 
diskussioner vi hade politiskt, inte bara i vårt parti utan i alla partier och det 
YDU�MX�GHWWD��%HK|YHU�PDQ�QnJRW�À\JYDSHQ"�%HK|YHU�PDQ�QnJRW�I|UVYDU"

Men det där hade vi ju redan satt fast genom perspektivplaneringen och 
programplaneringen. Vi trodde alla, som var engagerade i det här, att världen 
kommer inte att förändras på en eftermiddag. Glöm inte bort att på den tiden 
hade vi fortfarande Warszawapakten, som var den stora grupperingen, som vi 
var rädda för helt enkelt. Det var ganska lätt att informera.

Jag vill också påminna om att jag tillhörde även riksdagens utrikesutskott 
och vi gjorde ju många resor till både öst och väst för att informera oss om hur 
världen såg ut. Ingenstans mötte man denna tanke på att det kommunistiska 
blocket skulle paja ur omkring 1990, utan alla trodde att det här är en 
gruppering som kommer att bestå med Warszawapakten och NATO och där 
gällde det att kunna bibehålla vår neutralitetspolitik.

Jag vet inte om du är nöjd med det där.

bertil Wennerholm:
Jaa, tack. 

eric KrönmarK:
-DJ�PnVWH�Jn�LQ�RFK�VlWWD�LQ�À\JLQGXVWULQ�L�GHW�VWRUD�VDPPDQKDQJHW��9L�VND�
erinra oss att i slutet av 70-talet var det en verklig industrikris i Sverige: 
Varvskris, kris för storindustri, tekoindustrin försvann i princip till utlandet 
och vad var det vi skulle satsa på? Jo, vi hade faktiskt en bransch och det 
YDU�À\JLQGXVWULQ��VRP�YDU�WHNQLVNW�DYDQFHUDG�RFK�GHW�JMRUGH�DWW�GHW�KlU�YDU�
inte bara försvarspolitiskt utan även rent industripolitiskt. Så var det, och det 
fanns många VSLQ�RII-effekter, det visste vi. Exempelvis, ta bara en sådan sak 

svårt att harmoniera budgetar, tidplaner med operativa krav och fa det attstämma mellan två länder. Dessutom var vi inte med i NATO, vilket förhindrarmycket annat.Så vi började diskutera bakom ridåerna med MBB [Messerschmitt-Bölkow-Blohm] först. Vi är på 1979 nu alltså och de ville ha något fallback-alternativ till sitt TKF, Eurofighterprojektet som det blev senare, såvi skissade mycket på en F100-försedd Eurofighter. Det skulle ha blivit ettbetydligt vassare flygplan än det vi höll på med, men vi försökte maka ihoposs och se om vi skulle ha något alternativ i bakgrunden där.Det andra företag som vi diskuterade samarbete länge med var BAe[British Aerospace]. De hade också projekt som liknade vårt projekt, somhette P106 i deras terminologi. Dem jämförde vi och studerade. Vi ville haett brett samarbete med dem. Britterna höll fast vid sina krav och då blev dettill slut Eurofighter där med.Sen tittade vi på samarbete med Indien ihop med BAe, men det var ju tillatt glömma med de krav som vi hade i Sverige. Dassault var också med etttag, de konkurrerade om vingutvecklingen och där gick det bra ända till dessvi började prata export, för då visade det sig att de ville kontrollera export avJAS också och då tappade vi intresset.Northrop har vi pratat med flera gånger också under 1979, för att se omdet gick att förbereda någonting för de höll på med liknande projekt som vi.Vi kom aldrig fram till något. Året efter blev vi konkurrenter.Rockwell skulle ju också ha varit möjligt. Vi gick vidare med en studie somhette 2111, som fortgick i ett par år, som skulle vara en mera svängoptimeradJAS, men den fick aldrig tillräckligt bra fartprestanda så den försvann.
BERTIL WENNERHOLM:Då skulle jag vilja fråga 011e Göransson hur du uppfattade Saabs agerandenu inför den nya situationen som hade uppstått i februari 1979 gentemotförsvarsutskottet och det socialdemokratiska partiet.
OLLE GÖRANSSON:Ja, personligen så hade vi en väldig diskussion om vad det är för alternativtill svensk industri, som vi skulle kunna bygga framtidens sysselsättning
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på. Det blev ju då snack om vindkraft, det blev snack om alternativ energioch man hade dokumenterat att man skulle lägga ner kärnkraften. Jagpersonligen tillhörde aldrig den grupperingen, som menar på att man kanjämföra det systemkunnande som Saab har, som flygvapnet har, med en heltny industrigren, eller med något annat som jag sa tidigare just kärnkraft ochrymdindustri. Så för min personliga del var det fullständigt klart att det varjätteviktigt att hålla kvar vid ett svenskt flyg så länge det var möjligt. Detsom väl var mera i fatet här under den tiden också, det gällde ju helt enkeltdiskussioner vi hade politiskt, inte bara i vårt parti utan i alla partier och detvar ju detta: Behöver man något flygvapen? Behöver man något försvar?Men det där hade vi ju redan satt fast genom perspektivplaneringen ochprogramplaneringen. Vi trodde alla, som var engagerade i det här, att världenkommer inte att förändras på en eftermiddag. Glöm inte bort att på den tidenhade vi fortfarande Warszawapakten, som var den stora grupperingen, som vivar rädda för helt enkelt. Det var ganska lätt att informera.Jag vill också påminna om att jag tillhörde även riksdagens utrikesutskottoch vi gjorde ju många resor till både öst och väst för att informera oss om hurvärlden såg ut. Ingenstans mötte man denna tanke på att det kommunistiskablocket skulle paja ur omkring 1990, utan alla trodde att det här är engruppering som kommer att bestå med Warszawapakten och NATO och därgällde det att kunna bibehålla vår neutralitetspolitik.Jag vet inte om du är nöjd med det där.
BERTIL WENNERHOLM:Jaa, tack.
ERIC KRÖNMARK:Jag måste gå in och sätta in flygindustrin i det stora sammanhanget. Vi skaerinra oss att i slutet av 70-talet var det en verklig industrikris i Sverige:Varvskris, kris för storindustri, tekoindustrin försvann i princip till utlandetoch vad var det vi skulle satsa på? Jo, vi hade faktiskt en bransch och detvar flygindustrin, som var tekniskt avancerad och det gjorde att det här varinte bara försvarspolitiskt utan även rent industripolitiskt. Så var det, och detfanns många spin off-effekter, det visste vi. Exempelvis, ta bara en sådan sak
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som att svenska banker var bland de första att utnyttja datorkraft och, det 
var ju helt enkelt en VSLQ�RII-effekt av Viggens dator som man kunde göra 
WLOOlPSQLQJDU�DY��6n�PHG�GHW�YDU�GHW�EHYLVDW�DWW�À\JLQGXVWULQ�LQWH�EDUD�YDU�HQ�
angelägenhet för svenska försvaret utan den hade en allmän industripolitisk 
betydelse. 

sven hirdman:
Ja, jag tänkte ta upp ett antal svåra frågor, fem svåra frågor under den här 
processen, som jag var inblandad i. 

Den första var naturligtvis den ekonomiska, hårda budgetramen och 
vikten. Där var kraven stenhårda. Vi måste hålla ramen. Det ledde efterhand 
WLOO� DWW� SODQHW� LQWH� ULNWLJW�¿FN� DOO� GHQ�XWUXVWQLQJ� VRP�YL� KDGH�SODQHUDW� IUnQ�
början med alla dessa delsystem och avancerade motmedel och sådant. En 
del har ju skett i efterhand men det var väl vissa kompromisser tycker jag – 
kanske att man gick för långt. 

Den enskilt svåraste frågan var motorfrågan. Där hade jag förhandlingar 
tillsammans med materielverket och deltog i samtal med alla de stora 
motortillverkarna. Det skedde bland annat på Farnborough och Le Bourget. 
0HGDQ�À\JSODQHQ�GnQDGH�Vn�VDWW�MDJ�RFK�WDODGH�IUDQVND�PHG�61(&0$�RFK�
tyska med tyskarna och engelska med engelsmän och amerikanare och så 
vidare. De var ju alla intresserade. Men till slut utkristalliserades två alternativ. 
'HW�HQD�YDU�3UDWW�DQG�:KLWQH\��)����PRWRUQ�VRP�VDWW�L�)�����PRGL¿HULQJHQ�DY�
den och det andra var den här GE 404-motorn. Det var svårt då materielverket 
hade mycket bestämda synpunkter att det behövs en ordentlig motor. Flygplan 
lU�HQ�À\JDQGH�PRWRU�I|U�DWW�In�GH�SUHVWDQGD�PDQ�YLOO�KD��

Men så var det budgetramen. Vi hade bara den budgetramen. Ett starkare 
W\QJUH�À\JSODQ�� GHW� OHGHU� WLOO� IlUUH�À\JSODQ�� -DJ�NRPPHU�P\FNHW� YlO� LKnJ�
diskussionen vi hade och till slut, det måste ha varit 1981, så kallade jag 
XSS�À\JYDSHQFKHIHQ�'LFN�6WHQEHUJ�RFK�VDGH�DWW� Vn�KlU�lU�GHW�� ´9L�KDU�GH�
här pengarna och det räcker antingen till att du får 250 eller till och med 280 
À\JSODQ�PHG�GHW�YL�SODQHUDGH�IUnQ�E|UMDQ�PHG�GHQ�OlWWD�PRWRUQ��HOOHU�Vn�InU�
GX�RPNULQJ�����À\JSODQ�PHG�GHQ�WXQJD�PRWRUQ��YDG�YLOO�GX�KD"�0LJ�J|U�GHW�
detsamma, vi har de pengar vi har.” Och han gick hem och sov på saken och 
Vn�NRP�KDQ�WLOOEDND�GDJHQ�GlUSn�RFK�VD��´-DJ�YLOO�KD�ÀHUD�À\JSODQ��)|U�HWW�

land som Sverige, med det territorium vi har och pilotantalet vi har, är det 
YLNWLJW�I|U�RVV�DWW�YL�KD�Vn�PnQJD�À\JSODQ�VRP�P|MOLJW�´�'HW�EOHY�DYJ|UDQGH��
så departementet stod fast vid att vi skulle välja GE 404-motorn, men det var 
en svår diskussion. Det där var väldigt viktigt. 

Efter att ha varit statssekreterare i försvarsdepartementet kom jag som 
DPEDVVDG|U�WLOO�,VUDHO��'lU�I|OMGH�MDJ�YlOGLJW�QlUD�GHW�LVUDHOLVND�À\JYDSQHWV�
RFK� À\JYDSHQLQGXVWULQV� SURMHNW� /DYL�� 3DUDOOHOOW� PHG� RVV� XWYHFNODGH� GH�
VDPPD�VRUWV�HQKHWVÀ\JSODQ��VDPPD�PDWHULHO��

'H�VDGH�DWW�GH�PnVWH�KD�HWW�À\JSODQ�PHG�OlQJUH�UlFNYLGG��GHW�YDU�GHW�HQD��
'HW�DQGUD�YDU�DWW�GH�LQWH�NXQGH�HUVlWWD�DOOD�VLQD�À\JSODQ��YLONHW�YL�WlQNWH�J|UD��
XWDQ�GH�YLOOH�KD�NYDU�VLQD�)����À\JSODQ�RFK�GHW�JMRUGH�DWW�GH��QlU�SURMHNWHW�
var utrett och de skulle dra igång det hela, hamnade på ett antal av bara 
���� VW\FNHQ� /DYL�À\JSODQ�� 'n� VDGH� DPHULNDQDUQD�� UHSUHVHQWHUDGH� DY� 'RY�
Zakheim i 'HSDUWPHQW�RI�'HIHQVH, som var i Stockholm nyligen förresten, 
att då betalar inte vi. Amerikanarna betalar ju i stort sett 3 miljarder dollar 
per år till den israeliska försvarsbudgeten, och sade, det är inte lönsamt. Ni 
InU� LQWH�SHQJDU�DY�RVV�I|U�DWW�E\JJD�HWW�KHOW�Q\WW�À\JSODQ�QlU�GHW�EOLU�Vn�In�
À\JSODQLQGLYLGHU��GHW�YDU�1(-��'HW�YDU�LQWH�O|QW�DWW�PDQ�JUlW�VWRUD�WnUDU�Gn��
'HW�O|QDGH�VLJ�LQWH��'HW�YDU�HWW�WXQJW�EHVNHG�I|U�LVUDHOHUQD��VRP�¿FN�OlJJD�
ned hela projektet. 

Sedan har vi den amerikanska utpressningen som vi utsattes för 1981, 
som också var en väldigt svår fråga. Det hängde ihop med Datasaabaffären 
som några av er kommer ihåg, när ett svenskt bolag hade lurat amerikanarna 
helt enkelt. Gett felaktiga besked om överföring av amerikansk teknologi 
till Sovjetunionen och faktiskt så hade svenska statsråd ställt sig bakom det 
här företaget enligt amerikansk uppfattning. Så den amerikanska reaktionen 
när Reaganadministrationen tillträdde i början av 1981 blev mycket häftig. 
Det ledde till att man blockerade licensen, dels på motorn, General Electric-
motorn, dels på jaktroboten som var Sidewinder 9L. Det var en mycket 
otrevlig situation och det var mycket tuffa förhandlingar med amerikanerna, 
som löstes dels genom att materielverket tvingades införa nya typer av 
teknikkontroller här och dels genom att jag och Torsten Gustafsson bjöd in 
den amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger till Sverige i oktober 
������Vn�DWW�KDQ�PHG�HJQD�|JRQ�¿FN�VH�VW\UNDQ�DY�GHW�VYHQVND�I|UVYDUHW�RFK�

som att svenska banker var bland de första att utnyttja datorkraft och, detvar ju helt enkelt en spin off-effekt av Viggens dator som man kunde göratillämpningar av. Så med det var det bevisat att flygindustrin inte bara var enangelägenhet för svenska försvaret utan den hade en allmän industripolitiskbetydelse.
SVEN HIRDMAN:Ja, jag tänkte ta upp ett antal svåra frågor, fem svåra frågor under den härprocessen, som jag var inblandad i.Den första var naturligtvis den ekonomiska, hårda budgetramen ochvikten. Där var kraven stenhårda. Vi måste hålla ramen. Det ledde efterhandtill att planet inte riktigt fick all den utrustning som vi hade planerat frånbörjan med alla dessa delsystem och avancerade motmedel och sådant. Endel har ju skett i efterhand men det var väl vissa kompromisser tycker jag —kanske att man gick för långt.Den enskilt svåraste frågan var motorfrågan. Där hade jag förhandlingartillsammans med materielverket och deltog i samtal med alla de storamotortillverkarna. Det skedde bland annat på Farnborough och Le Bourget.Medan flygplanen dånade så satt jag och talade franska med SNECMA ochtyska med tyskarna och engelska med engelsmän och amerikanare och såvidare. De var ju alla intresserade. Men till slut utkristalliserades två alternativ.Det ena var Pratt and Whitney, F100-motorn som satt i F-16, modifieringen avden och det andra var den här GE 404-motorn. Det var svårt då materielverkethade mycket bestämda synpunkter att det behövs en ordentlig motor. Flygplanär en flygande motor för att fa de prestanda man vill ha.Men så var det budgetramen. Vi hade bara den budgetramen. Ett starkaretyngre flygplan, det leder till färre flygplan. Jag kommer mycket väl ihågdiskussionen vi hade och till slut, det måste ha varit 1981, så kallade jagupp flygvapenchefen Dick Stenberg och sade att så här är det: "Vi har dehär pengarna och det räcker antingen till att du far 250 eller till och med 280flygplan med det vi planerade från början med den lätta motorn, eller så fårdu omkring 200 flygplan med den tunga motorn, vad vill du ha? Mig gör detdetsamma, vi har de pengar vi har." Och han gick hem och sov på saken ochså kom han tillbaka dagen därpå och sa: "Jag vill ha flera flygplan. För ett
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land som Sverige, med det territorium vi har och pilotantalet vi har, är detviktigt för oss att vi ha så många flygplan som möjligt." Det blev avgörande,så departementet stod fast vid att vi skulle välja GE 404-motorn, men det varen svår diskussion. Det där var väldigt viktigt.Efter att ha varit statssekreterare i försvarsdepartementet kom jag somambassadör till Israel. Där följde jag väldigt nära det israeliska flygvapnetsoch flygvapenindustrins projekt Lavi. Parallellt med oss utvecklade desamma sorts enhetsflygplan, samma materiel.De sade att de måste ha ett flygplan med längre räckvidd, det var det ena.Det andra var att de inte kunde ersätta alla sina flygplan, vilket vi tänkte göra,utan de ville ha kvar sina F-15-flygplan och det gjorde att de, när projektetvar utrett och de skulle dra igång det hela, hamnade på ett antal av bara110 stycken Lavi-flygplan. Då sade amerikanarna, representerade av DovZakheim i Department of Defense, som var i Stockholm nyligen förresten,att då betalar inte vi. Amerikanarna betalar ju i stort sett 3 miljarder dollarper år till den israeliska försvarsbudgeten, och sade, det är inte lönsamt. Nifar inte pengar av oss för att bygga ett helt nytt flygplan när det blir så faflygplanindivider, det var NEJ. Det var inte lönt att man grät stora tårar då.Det lönade sig inte. Det var ett tungt besked för israelerna, som fick lägganed hela projektet.Sedan har vi den amerikanska utpressningen som vi utsattes för 1981,som också var en väldigt svår fråga. Det hängde ihop med Datasaabaffärensom några av er kommer ihåg, när ett svenskt bolag hade lurat amerikanarnahelt enkelt. Gett felaktiga besked om överföring av amerikansk teknologitill Sovjetunionen och faktiskt så hade svenska statsråd ställt sig bakom dethär företaget enligt amerikansk uppfattning. Så den amerikanska reaktionennär Reaganadministrationen tillträdde i början av 1981 blev mycket häftig.Det ledde till att man blockerade licensen, dels på motorn, General Electric-motorn, dels på jaktroboten som var Sidewinder 9L. Det var en mycketotrevlig situation och det var mycket tuffa förhandlingar med amerikanerna,som löstes dels genom att materielverket tvingades införa nya typer avteknikkontroller här och dels genom att jag och Torsten Gustafsson bjöd inden amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger till Sverige i oktober1981, så att han med egna ögon fick se styrkan av det svenska försvaret och
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som att svenska banker var bland de första att utnyttja datorkraft och, det 
var ju helt enkelt en VSLQ�RII-effekt av Viggens dator som man kunde göra 
WLOOlPSQLQJDU�DY��6n�PHG�GHW�YDU�GHW�EHYLVDW�DWW�À\JLQGXVWULQ�LQWH�EDUD�YDU�HQ�
angelägenhet för svenska försvaret utan den hade en allmän industripolitisk 
betydelse. 

sven hirdman:
Ja, jag tänkte ta upp ett antal svåra frågor, fem svåra frågor under den här 
processen, som jag var inblandad i. 

Den första var naturligtvis den ekonomiska, hårda budgetramen och 
vikten. Där var kraven stenhårda. Vi måste hålla ramen. Det ledde efterhand 
WLOO� DWW� SODQHW� LQWH� ULNWLJW�¿FN� DOO� GHQ�XWUXVWQLQJ� VRP�YL� KDGH�SODQHUDW� IUnQ�
början med alla dessa delsystem och avancerade motmedel och sådant. En 
del har ju skett i efterhand men det var väl vissa kompromisser tycker jag – 
kanske att man gick för långt. 

Den enskilt svåraste frågan var motorfrågan. Där hade jag förhandlingar 
tillsammans med materielverket och deltog i samtal med alla de stora 
motortillverkarna. Det skedde bland annat på Farnborough och Le Bourget. 
0HGDQ�À\JSODQHQ�GnQDGH�Vn�VDWW�MDJ�RFK�WDODGH�IUDQVND�PHG�61(&0$�RFK�
tyska med tyskarna och engelska med engelsmän och amerikanare och så 
vidare. De var ju alla intresserade. Men till slut utkristalliserades två alternativ. 
'HW�HQD�YDU�3UDWW�DQG�:KLWQH\��)����PRWRUQ�VRP�VDWW�L�)�����PRGL¿HULQJHQ�DY�
den och det andra var den här GE 404-motorn. Det var svårt då materielverket 
hade mycket bestämda synpunkter att det behövs en ordentlig motor. Flygplan 
lU�HQ�À\JDQGH�PRWRU�I|U�DWW�In�GH�SUHVWDQGD�PDQ�YLOO�KD��

Men så var det budgetramen. Vi hade bara den budgetramen. Ett starkare 
W\QJUH�À\JSODQ�� GHW� OHGHU� WLOO� IlUUH�À\JSODQ�� -DJ�NRPPHU�P\FNHW� YlO� LKnJ�
diskussionen vi hade och till slut, det måste ha varit 1981, så kallade jag 
XSS�À\JYDSHQFKHIHQ�'LFN�6WHQEHUJ�RFK�VDGH�DWW� Vn�KlU�lU�GHW�� ´9L�KDU�GH�
här pengarna och det räcker antingen till att du får 250 eller till och med 280 
À\JSODQ�PHG�GHW�YL�SODQHUDGH�IUnQ�E|UMDQ�PHG�GHQ�OlWWD�PRWRUQ��HOOHU�Vn�InU�
GX�RPNULQJ�����À\JSODQ�PHG�GHQ�WXQJD�PRWRUQ��YDG�YLOO�GX�KD"�0LJ�J|U�GHW�
detsamma, vi har de pengar vi har.” Och han gick hem och sov på saken och 
Vn�NRP�KDQ�WLOOEDND�GDJHQ�GlUSn�RFK�VD��´-DJ�YLOO�KD�ÀHUD�À\JSODQ��)|U�HWW�

land som Sverige, med det territorium vi har och pilotantalet vi har, är det 
YLNWLJW�I|U�RVV�DWW�YL�KD�Vn�PnQJD�À\JSODQ�VRP�P|MOLJW�´�'HW�EOHY�DYJ|UDQGH��
så departementet stod fast vid att vi skulle välja GE 404-motorn, men det var 
en svår diskussion. Det där var väldigt viktigt. 

Efter att ha varit statssekreterare i försvarsdepartementet kom jag som 
DPEDVVDG|U�WLOO�,VUDHO��'lU�I|OMGH�MDJ�YlOGLJW�QlUD�GHW�LVUDHOLVND�À\JYDSQHWV�
RFK� À\JYDSHQLQGXVWULQV� SURMHNW� /DYL�� 3DUDOOHOOW� PHG� RVV� XWYHFNODGH� GH�
VDPPD�VRUWV�HQKHWVÀ\JSODQ��VDPPD�PDWHULHO��

'H�VDGH�DWW�GH�PnVWH�KD�HWW�À\JSODQ�PHG�OlQJUH�UlFNYLGG��GHW�YDU�GHW�HQD��
'HW�DQGUD�YDU�DWW�GH�LQWH�NXQGH�HUVlWWD�DOOD�VLQD�À\JSODQ��YLONHW�YL�WlQNWH�J|UD��
XWDQ�GH�YLOOH�KD�NYDU�VLQD�)����À\JSODQ�RFK�GHW�JMRUGH�DWW�GH��QlU�SURMHNWHW�
var utrett och de skulle dra igång det hela, hamnade på ett antal av bara 
���� VW\FNHQ� /DYL�À\JSODQ�� 'n� VDGH� DPHULNDQDUQD�� UHSUHVHQWHUDGH� DY� 'RY�
Zakheim i 'HSDUWPHQW�RI�'HIHQVH, som var i Stockholm nyligen förresten, 
att då betalar inte vi. Amerikanarna betalar ju i stort sett 3 miljarder dollar 
per år till den israeliska försvarsbudgeten, och sade, det är inte lönsamt. Ni 
InU� LQWH�SHQJDU�DY�RVV�I|U�DWW�E\JJD�HWW�KHOW�Q\WW�À\JSODQ�QlU�GHW�EOLU�Vn�In�
À\JSODQLQGLYLGHU��GHW�YDU�1(-��'HW�YDU�LQWH�O|QW�DWW�PDQ�JUlW�VWRUD�WnUDU�Gn��
'HW�O|QDGH�VLJ�LQWH��'HW�YDU�HWW�WXQJW�EHVNHG�I|U�LVUDHOHUQD��VRP�¿FN�OlJJD�
ned hela projektet. 

Sedan har vi den amerikanska utpressningen som vi utsattes för 1981, 
som också var en väldigt svår fråga. Det hängde ihop med Datasaabaffären 
som några av er kommer ihåg, när ett svenskt bolag hade lurat amerikanarna 
helt enkelt. Gett felaktiga besked om överföring av amerikansk teknologi 
till Sovjetunionen och faktiskt så hade svenska statsråd ställt sig bakom det 
här företaget enligt amerikansk uppfattning. Så den amerikanska reaktionen 
när Reaganadministrationen tillträdde i början av 1981 blev mycket häftig. 
Det ledde till att man blockerade licensen, dels på motorn, General Electric-
motorn, dels på jaktroboten som var Sidewinder 9L. Det var en mycket 
otrevlig situation och det var mycket tuffa förhandlingar med amerikanerna, 
som löstes dels genom att materielverket tvingades införa nya typer av 
teknikkontroller här och dels genom att jag och Torsten Gustafsson bjöd in 
den amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger till Sverige i oktober 
������Vn�DWW�KDQ�PHG�HJQD�|JRQ�¿FN�VH�VW\UNDQ�DY�GHW�VYHQVND�I|UVYDUHW�RFK�

som att svenska banker var bland de första att utnyttja datorkraft och, detvar ju helt enkelt en spin off-effekt av Viggens dator som man kunde göratillämpningar av. Så med det var det bevisat att flygindustrin inte bara var enangelägenhet för svenska försvaret utan den hade en allmän industripolitiskbetydelse.
SVEN HIRDMAN:Ja, jag tänkte ta upp ett antal svåra frågor, fem svåra frågor under den härprocessen, som jag var inblandad i.Den första var naturligtvis den ekonomiska, hårda budgetramen ochvikten. Där var kraven stenhårda. Vi måste hålla ramen. Det ledde efterhandtill att planet inte riktigt fick all den utrustning som vi hade planerat frånbörjan med alla dessa delsystem och avancerade motmedel och sådant. Endel har ju skett i efterhand men det var väl vissa kompromisser tycker jag —kanske att man gick för långt.Den enskilt svåraste frågan var motorfrågan. Där hade jag förhandlingartillsammans med materielverket och deltog i samtal med alla de storamotortillverkarna. Det skedde bland annat på Farnborough och Le Bourget.Medan flygplanen dånade så satt jag och talade franska med SNECMA ochtyska med tyskarna och engelska med engelsmän och amerikanare och såvidare. De var ju alla intresserade. Men till slut utkristalliserades två alternativ.Det ena var Pratt and Whitney, F100-motorn som satt i F-16, modifieringen avden och det andra var den här GE 404-motorn. Det var svårt då materielverkethade mycket bestämda synpunkter att det behövs en ordentlig motor. Flygplanär en flygande motor för att fa de prestanda man vill ha.Men så var det budgetramen. Vi hade bara den budgetramen. Ett starkaretyngre flygplan, det leder till färre flygplan. Jag kommer mycket väl ihågdiskussionen vi hade och till slut, det måste ha varit 1981, så kallade jagupp flygvapenchefen Dick Stenberg och sade att så här är det: "Vi har dehär pengarna och det räcker antingen till att du far 250 eller till och med 280flygplan med det vi planerade från början med den lätta motorn, eller så fårdu omkring 200 flygplan med den tunga motorn, vad vill du ha? Mig gör detdetsamma, vi har de pengar vi har." Och han gick hem och sov på saken ochså kom han tillbaka dagen därpå och sa: "Jag vill ha flera flygplan. För ett
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land som Sverige, med det territorium vi har och pilotantalet vi har, är detviktigt för oss att vi ha så många flygplan som möjligt." Det blev avgörande,så departementet stod fast vid att vi skulle välja GE 404-motorn, men det varen svår diskussion. Det där var väldigt viktigt.Efter att ha varit statssekreterare i försvarsdepartementet kom jag somambassadör till Israel. Där följde jag väldigt nära det israeliska flygvapnetsoch flygvapenindustrins projekt Lavi. Parallellt med oss utvecklade desamma sorts enhetsflygplan, samma materiel.De sade att de måste ha ett flygplan med längre räckvidd, det var det ena.Det andra var att de inte kunde ersätta alla sina flygplan, vilket vi tänkte göra,utan de ville ha kvar sina F-15-flygplan och det gjorde att de, när projektetvar utrett och de skulle dra igång det hela, hamnade på ett antal av bara110 stycken Lavi-flygplan. Då sade amerikanarna, representerade av DovZakheim i Department of Defense, som var i Stockholm nyligen förresten,att då betalar inte vi. Amerikanarna betalar ju i stort sett 3 miljarder dollarper år till den israeliska försvarsbudgeten, och sade, det är inte lönsamt. Nifar inte pengar av oss för att bygga ett helt nytt flygplan när det blir så faflygplanindivider, det var NEJ. Det var inte lönt att man grät stora tårar då.Det lönade sig inte. Det var ett tungt besked för israelerna, som fick lägganed hela projektet.Sedan har vi den amerikanska utpressningen som vi utsattes för 1981,som också var en väldigt svår fråga. Det hängde ihop med Datasaabaffärensom några av er kommer ihåg, när ett svenskt bolag hade lurat amerikanarnahelt enkelt. Gett felaktiga besked om överföring av amerikansk teknologitill Sovjetunionen och faktiskt så hade svenska statsråd ställt sig bakom dethär företaget enligt amerikansk uppfattning. Så den amerikanska reaktionennär Reaganadministrationen tillträdde i början av 1981 blev mycket häftig.Det ledde till att man blockerade licensen, dels på motorn, General Electric-motorn, dels på jaktroboten som var Sidewinder 9L. Det var en mycketotrevlig situation och det var mycket tuffa förhandlingar med amerikanerna,som löstes dels genom att materielverket tvingades införa nya typer avteknikkontroller här och dels genom att jag och Torsten Gustafsson bjöd inden amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger till Sverige i oktober1981, så att han med egna ögon fick se styrkan av det svenska försvaret och
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värdet av den svenska försvarsförmågan för USA. Det vände det hela, men 
det var svårt och amerikanarna var oerhört tuffa. 

En annan fråga som kan nämnas är inställningen till export. Alltså vår 
SODQHULQJ��RFK�À\JYDSQHWV�RFNVn�RFK�g%�V�GH¿QLWLYW��I|U�DWW�GHW�VNXOOH�YDUD�
O|QVDPW�DWW�Jn�YLGDUH�PHG�>GHW�VYHQVND@�-$6�DOWHUQDWLYHW��GHW�YDU�MX�DWW�GHW�
byggdes tillräckligt många JAS. 

Om det blev för få JAS så var det inte ekonomiskt försvarbart utan då 
skulle det bli F-16 eller F-18. 

6n� GHQ� XUVSUXQJOLJD� SODQHULQJHQ� YDU� PLQVW� ���� -$6�À\JSODQ�� ���
divisioner. Viggensystemet totalt var 350 enheter. Men då kom den här frågan 
om export upp och då gjorde vi klart för industrin att vi ska bara betala för de 
À\JSODQ�VRP�GHW�VYHQVND�À\JYDSQHW�VND�KD��2P�GHW�VHGDQ�GlUHIWHU�YLVDU�VLJ�
DWW�GHW�¿QQV�HQ�HIWHUIUnJDQ�Sn�H[SRUW��Vn�lU�GHW�HQ�ERQXVHIIHNW�RFK�Gn�VND�YL�
ha betalt för vad vi har lagt ner, men JAS byggdes på inget sätt från statens 
VLGD�VRP�HWW�H[SRUWÀ\JSODQ��6DDE�KDGH�QDWXUOLJWYLV�DQGUD�SODQHU��PHQ�VWDWHQ�
var mycket tydlig där.

Och den sista frågan, vad som var så viktigt med det här försvarsbeslutet 
som togs 1982, det var inte bara att man klubbade utvecklingen av JAS 
XWDQ�RFNVn�WLOOYHUNQLQJ�DY�GHOVHULH���RP����À\JSODQ��'HW�YDU�DOOWVn�HWW�KHOW�
produktionspaket till fast pris och med vitesklausuler och därmed var det 
omöjligt, skulle jag säga, att riva upp det. 

bengt carlsson:
-D��GHW�VlJV�QnJRQVWDQV�DWW�YL�IUnQ�E|UMDQ�VNXOOH�KD�IDVW�SULV��(ULF�>.U|QPDUN@�
drev ju det där hårt. Jag har i och för sig varit med om och sålt stora jobb 
med en money back guarantee. Det är nästan omöjligt att hålla det som man 
Gn�J|U�XSS�RFK� MDJ�YDU� MX� OLWH�VNHSWLVN��PHQ�MDJ� WURU� LQWH� MDJ�¿FN�I|UD�GHQ�
diskussionen, det var inte lämpligt då. Sen vet jag inte riktigt hur det gick, 
men det är alltså en svår fråga, när det är teknologi. I övrigt så var jag ju inte 
politiskt intresserad eller aktiv så jag kunde ju gå mellan olika partier och var 
ganska ofta på Försvarets materielverk och träffade människorna där och var 
med till del om en nyorganisation inom materielverket, där just Inköp skulle 
läggas som en separat funktion av det skälet att inköp är så rasande svårt med 
högteknologi som det här var frågan om. Det bildades alltså en kommersiell 

enhet som skulle ligga vid sidan om enheterna av det skälet. Jag var med och 
petade lite i det, det var ju Ragnar Persson som drev dessa saker. Det är svårt 
och det är imponerande, att den här gruppen kunde samla sig för ett så svårt 
SURMHNW��,QGXVWULQ�WRJ�MX�HQ�VWRU�ULVN�PHQ�LGDJ�Vn�lU�À\JSODQHW�GHW�ElVWD�VRP�
¿QQV�HIWHU����nU��

gunnar lindqvist:
Ja, initiativ kan man ju tala om och då vill jag påminna om att när Olle Olin 
var chef för Flygmateriel, kom vi fram med studien av JA 85 och JA 90, 
där vi kunde konstatera att F404-motorn inte dög, redan då. Sedan kan jag 
också påminna om att det i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse 
1977 omtalades (det var jag som skrev den) just att man skulle ha ett sådant 
KlU�-$6�À\JSODQ��Vn�QRJ�KDGH�YL�Sn�)09�LQLWLDWLY�DOOWLG��%�/$�YDU� MX�HWW��
MD��YDG�VND�PDQ�VlJD��GHW�YDU�HWW�À\JSODQ�VRP�LQWH�YDU�YlUW�SHQJDUQD�XQGHU�
alla förhållanden. Det var olika åsikter om det. Men det kunde bara vara 
HWW� DWWDFNÀ\JSODQ�� 'HW� NXQGH� LQWH� NRPPD� XSS� L� |YHUOMXGVIDUW�� I|U� Vn� YDU�
DHURG\QDPLNHQ��RFK�GHW�NXQGH�DOGULJ�E\JJDV�RP�WLOO�HWW�MDNWÀ\JSODQ��6n�GHW�
var tur att vi blev av med det. 

De som kanske tänkte lite mera kunde inse en fördel med B3LA. Jag 
var rädd för att någon skulle få igång B3LA, för det hade varit det bästa 
QHGOlJJQLQJVDOWHUQDWLYHW�I|U�GHQ�VYHQVND�À\JLQGXVWULQ��I|U�Gn�NXQGH�PDQ�KD�
folk kvar för att stödja 37:orna samtidigt. Men sen? AMX har inte blivit 
något särskilt lyckligt projekt. 

Sen fortsatte man med SK 2 och då hade man för sig att om man lastade 
QHG�HWW� OLWHW� VNROÀ\JSODQ�Vn�VNXOOH�GHW�EOL�HWW� VWULGVÀ\JSODQ��0HQ�GHW�lU�HQ�
XWRSL�GHW�PHG��6n�KHOD�GHW�KlU�PHG�%�/$�YDU�YL�YlOGLJW�JODGD�Sn�À\JPDWHULHO�
att det inte kom till faktiskt. 

FMV kom också i onåd inför vissa politiker – Olle Olin hade lanserat 
A 38-projektet och det tyckte man inte om. Vi hade också andra åsikter 
lQ�YDG�)/,.�>)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ@�KDGH��0).����GHODGH�YL� LQWH�KHOOHU�
åsikterna med och sedan så blev det en diskussion om de stora avtalen om 
JA 37-serierna, att vi hade gjort fel där. Beträffande JA 37 så var det ett av 
de bättre kontrakt som vi har skrivit någon gång. Alltihop det där resulterade 
i att FMV kom i onåd bland politikerna. Sen kom ju då, som Tommy säger, 

värdet av den svenska försvarsförmågan för USA. Det vände det hela, mendet var svårt och amerikanarna var oerhört tuffa.En annan fråga som kan nämnas är inställningen till export. Alltså vårplanering, och flygvapnets också och ÖB:s definitivt, för att det skulle varalönsamt att gå vidare med [det svenska] JAS-alternativet, det var ju att detbyggdes tillräckligt många JAS.Om det blev för få JAS så var det inte ekonomiskt försvarbart utan dåskulle det bli F-16 eller F-18.Så den ursprungliga planeringen var minst 285 JAS-flygplan, 20divisioner. Viggensystemet totalt var 350 enheter. Men då kom den här fråganom export upp och då gjorde vi klart för industrin att vi ska bara betala för deflygplan som det svenska flygvapnet ska ha. Om det sedan därefter visar sigatt det finns en efterfrågan på export, så är det en bonuseffekt och då ska viha betalt för vad vi har lagt ner, men JAS byggdes på inget sätt från statenssida som ett exportflygplan. Saab hade naturligtvis andra planer, men statenvar mycket tydlig där.Och den sista frågan, vad som var så viktigt med det här försvarsbeslutetsom togs 1982, det var inte bara att man klubbade utvecklingen av JASutan också tillverkning av delserie 1 om 30 flygplan. Det var alltså ett heltproduktionspaket till fast pris och med vitesklausuler och därmed var detomöjligt, skulle jag säga, att riva upp det.
BENGT CARLSSON:Ja, det sägs någonstans att vi från början skulle ha fast pris. Eric [Krönmark]drev ju det där hårt. Jag har i och för sig varit med om och sålt stora jobbmed en money back guarantee. Det är nästan omöjligt att hålla det som mandå gör upp och jag var ju lite skeptisk, men jag tror inte jag fick föra dendiskussionen, det var inte lämpligt då. Sen vet jag inte riktigt hur det gick,men det är alltså en svår fråga, när det är teknologi. I övrigt så var jag ju intepolitiskt intresserad eller aktiv så jag kunde ju gå mellan olika partier och varganska ofta på Försvarets materielverk och träffade människorna där och varmed till del om en nyorganisation inom materielverket, där just Inköp skulleläggas som en separat funktion av det skälet att inköp är så rasande svårt medhögteknologi som det här var frågan om. Det bildades alltså en kommersiell

54

enhet som skulle ligga vid sidan om enheterna av det skälet. Jag var med ochpetade lite i det, det var ju Ragnar Persson som drev dessa saker. Det är svårtoch det är imponerande, att den här gruppen kunde samla sig för ett så svårtprojekt. Industrin tog ju en stor risk men idag så är flygplanet det bästa somfinns efter 30 år.
GUNNAR LINDQVIST:Ja, initiativ kan man ju tala om och då vill jag påminna om att när 011e Olinvar chef för Flygmateriel, kom vi fram med studien av JA 85 och JA 90,där vi kunde konstatera att F404-motorn inte dög, redan då. Sedan kan jagockså påminna om att det i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse1977 omtalades (det var jag som skrev den) just att man skulle ha ett sådanthär JAS-flygplan, så nog hade vi på FMV initiativ alltid. B3LA var ju ett,ja, vad ska man säga, det var ett flygplan som inte var värt pengarna underalla förhållanden. Det var olika åsikter om det. Men det kunde bara varaett attackflygplan. Det kunde inte komma upp i överljudsfart, för så varaerodynamiken, och det kunde aldrig byggas om till ett jaktflygplan. Så detvar tur att vi blev av med det.De som kanske tänkte lite mera kunde inse en fördel med B3LA. Jagvar rädd för att någon skulle fa igång B3LA, för det hade varit det bästanedläggningsalternativet för den svenska flygindustrin, för då kunde man hafolk kvar för att stödja 37:orna samtidigt. Men sen? AMX har inte blivitnågot särskilt lyckligt projekt.Sen fortsatte man med SK 2 och då hade man för sig att om man lastadened ett litet skolflygplan så skulle det bli ett stridsflygplan. Men det är enutopi det med. Så hela det här med B3LA var vi väldigt glada på flygmaterielatt det inte kom till faktiskt.FMV kom också i onåd inför vissa politiker — 011e Olin hade lanseratA 38-projektet och det tyckte man inte om. Vi hade också andra åsikterän vad FLIK [Flygindustrikommittal] hade. MFK 79 delade vi inte helleråsikterna med och sedan så blev det en diskussion om de stora avtalen omJA 37-serierna, att vi hade gjort fel där. Beträffande JA 37 så var det ett avde bättre kontrakt som vi har skrivit någon gång. Alltihop det där resulteradei att FMV kom i onåd bland politikerna. Sen kom ju då, som Tommy säger,
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värdet av den svenska försvarsförmågan för USA. Det vände det hela, men 
det var svårt och amerikanarna var oerhört tuffa. 

En annan fråga som kan nämnas är inställningen till export. Alltså vår 
SODQHULQJ��RFK�À\JYDSQHWV�RFNVn�RFK�g%�V�GH¿QLWLYW��I|U�DWW�GHW�VNXOOH�YDUD�
O|QVDPW�DWW�Jn�YLGDUH�PHG�>GHW�VYHQVND@�-$6�DOWHUQDWLYHW��GHW�YDU�MX�DWW�GHW�
byggdes tillräckligt många JAS. 

Om det blev för få JAS så var det inte ekonomiskt försvarbart utan då 
skulle det bli F-16 eller F-18. 

6n� GHQ� XUVSUXQJOLJD� SODQHULQJHQ� YDU� PLQVW� ���� -$6�À\JSODQ�� ���
divisioner. Viggensystemet totalt var 350 enheter. Men då kom den här frågan 
om export upp och då gjorde vi klart för industrin att vi ska bara betala för de 
À\JSODQ�VRP�GHW�VYHQVND�À\JYDSQHW�VND�KD��2P�GHW�VHGDQ�GlUHIWHU�YLVDU�VLJ�
DWW�GHW�¿QQV�HQ�HIWHUIUnJDQ�Sn�H[SRUW��Vn�lU�GHW�HQ�ERQXVHIIHNW�RFK�Gn�VND�YL�
ha betalt för vad vi har lagt ner, men JAS byggdes på inget sätt från statens 
VLGD�VRP�HWW�H[SRUWÀ\JSODQ��6DDE�KDGH�QDWXUOLJWYLV�DQGUD�SODQHU��PHQ�VWDWHQ�
var mycket tydlig där.

Och den sista frågan, vad som var så viktigt med det här försvarsbeslutet 
som togs 1982, det var inte bara att man klubbade utvecklingen av JAS 
XWDQ�RFNVn�WLOOYHUNQLQJ�DY�GHOVHULH���RP����À\JSODQ��'HW�YDU�DOOWVn�HWW�KHOW�
produktionspaket till fast pris och med vitesklausuler och därmed var det 
omöjligt, skulle jag säga, att riva upp det. 

bengt carlsson:
-D��GHW�VlJV�QnJRQVWDQV�DWW�YL�IUnQ�E|UMDQ�VNXOOH�KD�IDVW�SULV��(ULF�>.U|QPDUN@�
drev ju det där hårt. Jag har i och för sig varit med om och sålt stora jobb 
med en money back guarantee. Det är nästan omöjligt att hålla det som man 
Gn�J|U�XSS�RFK� MDJ�YDU� MX� OLWH�VNHSWLVN��PHQ�MDJ� WURU� LQWH� MDJ�¿FN�I|UD�GHQ�
diskussionen, det var inte lämpligt då. Sen vet jag inte riktigt hur det gick, 
men det är alltså en svår fråga, när det är teknologi. I övrigt så var jag ju inte 
politiskt intresserad eller aktiv så jag kunde ju gå mellan olika partier och var 
ganska ofta på Försvarets materielverk och träffade människorna där och var 
med till del om en nyorganisation inom materielverket, där just Inköp skulle 
läggas som en separat funktion av det skälet att inköp är så rasande svårt med 
högteknologi som det här var frågan om. Det bildades alltså en kommersiell 

enhet som skulle ligga vid sidan om enheterna av det skälet. Jag var med och 
petade lite i det, det var ju Ragnar Persson som drev dessa saker. Det är svårt 
och det är imponerande, att den här gruppen kunde samla sig för ett så svårt 
SURMHNW��,QGXVWULQ�WRJ�MX�HQ�VWRU�ULVN�PHQ�LGDJ�Vn�lU�À\JSODQHW�GHW�ElVWD�VRP�
¿QQV�HIWHU����nU��

gunnar lindqvist:
Ja, initiativ kan man ju tala om och då vill jag påminna om att när Olle Olin 
var chef för Flygmateriel, kom vi fram med studien av JA 85 och JA 90, 
där vi kunde konstatera att F404-motorn inte dög, redan då. Sedan kan jag 
också påminna om att det i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse 
1977 omtalades (det var jag som skrev den) just att man skulle ha ett sådant 
KlU�-$6�À\JSODQ��Vn�QRJ�KDGH�YL�Sn�)09�LQLWLDWLY�DOOWLG��%�/$�YDU� MX�HWW��
MD��YDG�VND�PDQ�VlJD��GHW�YDU�HWW�À\JSODQ�VRP�LQWH�YDU�YlUW�SHQJDUQD�XQGHU�
alla förhållanden. Det var olika åsikter om det. Men det kunde bara vara 
HWW� DWWDFNÀ\JSODQ�� 'HW� NXQGH� LQWH� NRPPD� XSS� L� |YHUOMXGVIDUW�� I|U� Vn� YDU�
DHURG\QDPLNHQ��RFK�GHW�NXQGH�DOGULJ�E\JJDV�RP�WLOO�HWW�MDNWÀ\JSODQ��6n�GHW�
var tur att vi blev av med det. 

De som kanske tänkte lite mera kunde inse en fördel med B3LA. Jag 
var rädd för att någon skulle få igång B3LA, för det hade varit det bästa 
QHGOlJJQLQJVDOWHUQDWLYHW�I|U�GHQ�VYHQVND�À\JLQGXVWULQ��I|U�Gn�NXQGH�PDQ�KD�
folk kvar för att stödja 37:orna samtidigt. Men sen? AMX har inte blivit 
något särskilt lyckligt projekt. 

Sen fortsatte man med SK 2 och då hade man för sig att om man lastade 
QHG�HWW� OLWHW� VNROÀ\JSODQ�Vn�VNXOOH�GHW�EOL�HWW� VWULGVÀ\JSODQ��0HQ�GHW�lU�HQ�
XWRSL�GHW�PHG��6n�KHOD�GHW�KlU�PHG�%�/$�YDU�YL�YlOGLJW�JODGD�Sn�À\JPDWHULHO�
att det inte kom till faktiskt. 

FMV kom också i onåd inför vissa politiker – Olle Olin hade lanserat 
A 38-projektet och det tyckte man inte om. Vi hade också andra åsikter 
lQ�YDG�)/,.�>)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ@�KDGH��0).����GHODGH�YL� LQWH�KHOOHU�
åsikterna med och sedan så blev det en diskussion om de stora avtalen om 
JA 37-serierna, att vi hade gjort fel där. Beträffande JA 37 så var det ett av 
de bättre kontrakt som vi har skrivit någon gång. Alltihop det där resulterade 
i att FMV kom i onåd bland politikerna. Sen kom ju då, som Tommy säger, 

värdet av den svenska försvarsförmågan för USA. Det vände det hela, mendet var svårt och amerikanarna var oerhört tuffa.En annan fråga som kan nämnas är inställningen till export. Alltså vårplanering, och flygvapnets också och ÖB:s definitivt, för att det skulle varalönsamt att gå vidare med [det svenska] JAS-alternativet, det var ju att detbyggdes tillräckligt många JAS.Om det blev för få JAS så var det inte ekonomiskt försvarbart utan dåskulle det bli F-16 eller F-18.Så den ursprungliga planeringen var minst 285 JAS-flygplan, 20divisioner. Viggensystemet totalt var 350 enheter. Men då kom den här fråganom export upp och då gjorde vi klart för industrin att vi ska bara betala för deflygplan som det svenska flygvapnet ska ha. Om det sedan därefter visar sigatt det finns en efterfrågan på export, så är det en bonuseffekt och då ska viha betalt för vad vi har lagt ner, men JAS byggdes på inget sätt från statenssida som ett exportflygplan. Saab hade naturligtvis andra planer, men statenvar mycket tydlig där.Och den sista frågan, vad som var så viktigt med det här försvarsbeslutetsom togs 1982, det var inte bara att man klubbade utvecklingen av JASutan också tillverkning av delserie 1 om 30 flygplan. Det var alltså ett heltproduktionspaket till fast pris och med vitesklausuler och därmed var detomöjligt, skulle jag säga, att riva upp det.
BENGT CARLSSON:Ja, det sägs någonstans att vi från början skulle ha fast pris. Eric [Krönmark]drev ju det där hårt. Jag har i och för sig varit med om och sålt stora jobbmed en money back guarantee. Det är nästan omöjligt att hålla det som mandå gör upp och jag var ju lite skeptisk, men jag tror inte jag fick föra dendiskussionen, det var inte lämpligt då. Sen vet jag inte riktigt hur det gick,men det är alltså en svår fråga, när det är teknologi. I övrigt så var jag ju intepolitiskt intresserad eller aktiv så jag kunde ju gå mellan olika partier och varganska ofta på Försvarets materielverk och träffade människorna där och varmed till del om en nyorganisation inom materielverket, där just Inköp skulleläggas som en separat funktion av det skälet att inköp är så rasande svårt medhögteknologi som det här var frågan om. Det bildades alltså en kommersiell
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enhet som skulle ligga vid sidan om enheterna av det skälet. Jag var med ochpetade lite i det, det var ju Ragnar Persson som drev dessa saker. Det är svårtoch det är imponerande, att den här gruppen kunde samla sig för ett så svårtprojekt. Industrin tog ju en stor risk men idag så är flygplanet det bästa somfinns efter 30 år.
GUNNAR LINDQVIST:Ja, initiativ kan man ju tala om och då vill jag påminna om att när 011e Olinvar chef för Flygmateriel, kom vi fram med studien av JA 85 och JA 90,där vi kunde konstatera att F404-motorn inte dög, redan då. Sedan kan jagockså påminna om att det i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse1977 omtalades (det var jag som skrev den) just att man skulle ha ett sådanthär JAS-flygplan, så nog hade vi på FMV initiativ alltid. B3LA var ju ett,ja, vad ska man säga, det var ett flygplan som inte var värt pengarna underalla förhållanden. Det var olika åsikter om det. Men det kunde bara varaett attackflygplan. Det kunde inte komma upp i överljudsfart, för så varaerodynamiken, och det kunde aldrig byggas om till ett jaktflygplan. Så detvar tur att vi blev av med det.De som kanske tänkte lite mera kunde inse en fördel med B3LA. Jagvar rädd för att någon skulle fa igång B3LA, för det hade varit det bästanedläggningsalternativet för den svenska flygindustrin, för då kunde man hafolk kvar för att stödja 37:orna samtidigt. Men sen? AMX har inte blivitnågot särskilt lyckligt projekt.Sen fortsatte man med SK 2 och då hade man för sig att om man lastadened ett litet skolflygplan så skulle det bli ett stridsflygplan. Men det är enutopi det med. Så hela det här med B3LA var vi väldigt glada på flygmaterielatt det inte kom till faktiskt.FMV kom också i onåd inför vissa politiker — 011e Olin hade lanseratA 38-projektet och det tyckte man inte om. Vi hade också andra åsikterän vad FLIK [Flygindustrikommittal] hade. MFK 79 delade vi inte helleråsikterna med och sedan så blev det en diskussion om de stora avtalen omJA 37-serierna, att vi hade gjort fel där. Beträffande JA 37 så var det ett avde bättre kontrakt som vi har skrivit någon gång. Alltihop det där resulteradei att FMV kom i onåd bland politikerna. Sen kom ju då, som Tommy säger,
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6DDE� XSS�PHG� GHQ� KlU� LGpQ� RP� HWW� -$6�À\JSODQ��'n� NRP�GH� WLOO� RVV� RFK�
frågade om inte vi skulle kunna ställa upp med det och backa upp det. Men då 
VD�YL��´0HG�GHW��¿QD��U\NWH�YL�KDGH�InWW�EODQG�SROLWLNHUQD��YDU�GHW�LQWH�VlUVNLOW�
gångbart, ni bör gå upp till försvarsministern själva”, det vill säga till Eric 
Krönmark. Det var kanske inte så klokt egentligen, vi kanske hade kunnat 
stoppa några av idéerna som kom fram sedan. 

1nYlO�� QX� VNXOOH� YL� DOOWVn� VDWVD� Sn� HWW� Q\WW� À\JSODQ� RFK� Gn� VNXOOH�PDQ�
ändra på mycket. Man skulle ge industrin ett stort ansvar ekonomiskt och 
PDQ�VNXOOH�KD�IDVW�SULV�IUnQ�E|UMDQ��0DQ�VNXOOH�N|SD�GHW�KlU�À\JSODQHW�Sn�HWW�
annat sätt. Och det skulle bara väga 50 procent av Viggens vikt. 

'n� IUnJDU� PDQ� VLJ�� KXU� P\FNHW� NDQ� HQ� ¿UPD� ORYD�� HJHQWOLJHQ�� ,� HWW�
projekt där utveckling är nödvändig, är det vanskligt att tala om fast pris 
innan arbetet har pågått i 3 – 4 år. Det innebär risk för konkurs eller krav 
Sn� RPI|UKDQGOLQJDU�� 1lU� GHW� JlOOHU� -$6� ���� Vn� ¿FN� YL� RPI|UKDQGOD� HIWHU�
sex år. I sådana beställningar som den här kan en leverantör aldrig ansvara 
för kostnaderna i mer än tio år framåt, oftast mindre. I verkligheten kan en 
leverantör från början aldrig garantera mer än cirka 20 och kanske 25 procent 
av livslängdskostnaderna. Som ett dåligt exempel på det här kan man ta C-5 
Galaxy i USA. 

6n�WLOO�GHW�KlU�PHG�>*HQHUDO�(OHFWULFV@�)�����6NXOOH�À\JSODQHW�YlJD�EDUD����
procent av Viggen då måste man ha en sådan liten motor som F404-motorn. 
'HQ�YDU�MX�DYVHGG�I|U�HWW�WYnPRWRULJW�À\JSODQ�L�US Navy. I studierna, bland 
annat av JA 85 och JA 90, dömde vi bort den motorn. Vi hade kontakter med 
Israel och de hade valt Pratt and Whitney 1120, som var en nedskalad F100-
PRWRU��'H�KDGH�KDIW�YlOGLJD�GLVNXVVLRQHU�LQRP�,VUDHO��'HVV�À\JYDSHQFKHI��
VRP�YDU�JDQVND�QRJD�PHG�DWW�À\JSODQHQ�VNXOOH�KD� UlWWD�SUHVWDQGD��GHW�YDU�
QlPOLJHQ�YLNWLJW�L�GHWWD�ODQG��+DQ�KRWDGH�DWW�DYJn�RP�KDQ�LQWH�¿FN�LJHQRP�
sitt krav. Därmed blev kanske Lavi något tyngre. 

Men man ska inte hugga till bara med 50 procent på det här sättet. Man ska 
göra optimeringsstudier för att komma fram till det rätta, men här klämdes 
vikten ner till 50 procent och då var det helt enkelt så att det gick bara med 
F404. Men då klarades inte kraven på prestanda. Det var naturligtvis väldigt 
tråkigt att höra för den nya försvarsministern efter Eric Krönmark. Men så 
var det. Det var bara så helt enkelt och vi stod alltså inför valet mellan F404, 
PRGL¿HUDGH��RFK�3:�������

Nu visste vi att US Navy hade en annan motor på gång, de hade just fått 
pengar till F-18C och D, men de tänkte satsa på E och F också och då hade 
de en ny motor. Så jag var över och talade med amiralen som var chef för 
US Navy Air Materiel Command. Vi hade ett mycket öppet samtal och han 
beklagade att han inte kunde göra som jag tyckte, att han skulle skynda på 
med den här motorn som kom att heta F414. Men det var naturligtvis musen 
som röt, det förstår jag, men ändå, det var en chans att ta. Så nu var det alltså 
så att vi måste göra om F404 själva. Det blev vi tvungna till och det var inte 
HQNHOW��'HW�UHVXOWHUDGH�WLOO�H[HPSHO�L�DWW�����N1�>NLORQHZWRQ��PnWW�Sn�PRWRUQV�
GUDJNUDIW@�PHG�50�%�NRVWDGH�LQWH�PHU�lQ�50����VRP�YnU�YHUVLRQ�DY�)����
hette, som hade knappt 90 kN. Det blev väldigt mycket dyrare per kN. Men 
vi måste göra det här med F404 för att klara kraven och vi måste ändra den 
också därför att vi skulle ha en enmotorinstallation. 

Jag föreslog då CFV att man skulle göra en studie med PW 1120 för 
att se hur det skulle vara, men det var helt omöjligt att få igenom en sådan 
optimeringsstudie och Saab ville naturligtvis inte heller göra det. Så vi blev 
alltså knutna till F404:an. Vi talade med israelerna och de ville att vi skulle 
gå ihop om PW 1120. Det hade kanske varit en god idé. Men vi måste ju 
NRQVWDWHUD�DWW�L�,VUDHO��GlU�YDU�GHW�À\JYDSQHW�VRP�EHVWlPPHU�YLONHQ�PRWRU�GHW�
skulle vara. Men i Sverige var det leverantören som bestämde det. Det var 
inte särskilt roligt att erkänna. 

Vad menar man med ökat ansvar? Det var alltså nu ökat ansvar, fast pris, 
annat anskaffningssätt och 50 procents vikt som vi hade som målsättning. 
Det politiska kravet var att industrin skulle ta större ansvar men också ta 
större risk, en ganska konstig formulering faktiskt.

bertil Wennerholm:
Men där kommer vi ju tillbaka till den förändringen av ansvarsfördelningen 
i eftermiddag i det fjärde temat.

gunnar lindqvist:
Men jag har bara två meningar kvar och de är väsentliga nu tycker jag. 
Formuleringen tolkades från Saabs sida, som jag uppfattade det, som att 
ordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande, men även att det medförde stora 
befogenheter att själva välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga 

Saab upp med den här i&n om ett JAS-flygplan. Då kom de till oss ochfrågade om inte vi skulle kunna ställa upp med det och backa upp det. Men dåsa vi: "Med det 'fina' rykte vi hade fatt bland politikerna, var det inte särskiltgångbart, ni bör gå upp till försvarsministern själva", det vill säga till EricKrönmark. Det var kanske inte så klokt egentligen, vi kanske hade kunnatstoppa några av idéerna som kom fram sedan.Nåväl, nu skulle vi alltså satsa på ett nytt flygplan och då skulle manändra på mycket. Man skulle ge industrin ett stort ansvar ekonomiskt ochman skulle ha fast pris från början. Man skulle köpa det här flygplanet på ettannat sätt. Och det skulle bara väga 50 procent av Viggens vikt.Då frågar man sig, hur mycket kan en firma lova, egentligen. I ettprojekt där utveckling är nödvändig, är det vanskligt att tala om fast prisinnan arbetet har pågått i 3 — 4 år. Det innebär risk för konkurs eller kravpå omförhandlingar. När det gäller JAS 39, så fick vi omförhandla eftersex år. I sådana beställningar som den här kan en leverantör aldrig ansvaraför kostnaderna i mer än tio år framåt, oftast mindre. I verkligheten kan enleverantör från början aldrig garantera mer än cirka 20 och kanske 25 procentav livslängdskostnaderna. Som ett dåligt exempel på det här kan man ta C-5Galaxy i USA.Så till det här med [General Electrics] F404. Skulle flygplanet väga bara 50procent av Viggen då måste man ha en sådan liten motor som F404-motorn.Den var ju avsedd för ett tvåmotorigt flygplan i US Navy. I studierna, blandannat av JA 85 och JA 90, dömde vi bort den motorn. Vi hade kontakter medIsrael och de hade valt Pratt and Whitney 1120, som var en nedskalad F100-motor. De hade haft väldiga diskussioner inom Israel. Dess flygvapenchef,som var ganska noga med att flygplanen skulle ha rätta prestanda, det varnämligen viktigt i detta land. Han hotade att avgå om han inte fick igenomsitt krav. Därmed blev kanske Lavi något tyngre.Men man ska inte hugga till bara med 50 procent på det här sättet. Man skagöra optimeringsstudier för att komma fram till det rätta, men här klämdesvikten ner till 50 procent och då var det helt enkelt så att det gick bara medF404. Men då klarades inte kraven på prestanda. Det var naturligtvis väldigttråkigt att höra för den nya försvarsministern efter Eric Krönmark. Men såvar det. Det var bara så helt enkelt och vi stod alltså inför valet mellan F404,modifierade, och PW 1120.
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Nu visste vi att US Navy hade en annan motor på gång, de hade just fattpengar till F-18C och D, men de tänkte satsa på E och F också och då hadede en ny motor. Så jag var över och talade med amiralen som var chef förUS Navy Air Materiel Command. Vi hade ett mycket öppet samtal och hanbeklagade att han inte kunde göra som jag tyckte, att han skulle skynda påmed den här motorn som kom att heta F414. Men det var naturligtvis musensom röt, det förstår jag, men ändå, det var en chans att ta. Så nu var det alltsåså att vi måste göra om F404 själva. Det blev vi tvungna till och det var inteenkelt. Det resulterade till exempel i att 125 kN [kilonewton, mått på motornsdragkraft] med RM8B kostade inte mer än RM12, som vår version av F404hette, som hade knappt 90 kN. Det blev väldigt mycket dyrare per kN. Menvi måste göra det här med F404 för att klara kraven och vi måste ändra denockså därför att vi skulle ha en enmotorinstallation.Jag föreslog då CFV att man skulle göra en studie med PW 1120 föratt se hur det skulle vara, men det var helt omöjligt att få igenom en sådanoptimeringsstudie och Saab ville naturligtvis inte heller göra det. Så vi blevalltså knutna till F404:an. Vi talade med israelerna och de ville att vi skullegå ihop om PW 1120. Det hade kanske varit en god i&. Men vi måste jukonstatera att i Israel, där var det flygvapnet som bestämmer vilken motor detskulle vara. Men i Sverige var det leverantören som bestämde det. Det varinte särskilt roligt att erkänna.Vad menar man med ökat ansvar? Det var alltså nu ökat ansvar, fast pris,annat anskaffningssätt och 50 procents vikt som vi hade som målsättning.Det politiska kravet var att industrin skulle ta större ansvar men också tastörre risk, en ganska konstig formulering faktiskt.
BERTIL WENNERHOLM:Men där kommer vi ju tillbaka till den förändringen av ansvarsfördelningeni eftermiddag i det fjärde temat.
GUNNAR LINDQVIST:Men jag har bara två meningar kvar och de är väsentliga nu tycker jag.Formuleringen tolkades från Saabs sida, som jag uppfattade det, som attordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande, men även att det medförde storabefogenheter att själva välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga
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6DDE� XSS�PHG� GHQ� KlU� LGpQ� RP� HWW� -$6�À\JSODQ��'n� NRP�GH� WLOO� RVV� RFK�
frågade om inte vi skulle kunna ställa upp med det och backa upp det. Men då 
VD�YL��´0HG�GHW��¿QD��U\NWH�YL�KDGH�InWW�EODQG�SROLWLNHUQD��YDU�GHW�LQWH�VlUVNLOW�
gångbart, ni bör gå upp till försvarsministern själva”, det vill säga till Eric 
Krönmark. Det var kanske inte så klokt egentligen, vi kanske hade kunnat 
stoppa några av idéerna som kom fram sedan. 

1nYlO�� QX� VNXOOH� YL� DOOWVn� VDWVD� Sn� HWW� Q\WW� À\JSODQ� RFK� Gn� VNXOOH�PDQ�
ändra på mycket. Man skulle ge industrin ett stort ansvar ekonomiskt och 
PDQ�VNXOOH�KD�IDVW�SULV�IUnQ�E|UMDQ��0DQ�VNXOOH�N|SD�GHW�KlU�À\JSODQHW�Sn�HWW�
annat sätt. Och det skulle bara väga 50 procent av Viggens vikt. 

'n� IUnJDU� PDQ� VLJ�� KXU� P\FNHW� NDQ� HQ� ¿UPD� ORYD�� HJHQWOLJHQ�� ,� HWW�
projekt där utveckling är nödvändig, är det vanskligt att tala om fast pris 
innan arbetet har pågått i 3 – 4 år. Det innebär risk för konkurs eller krav 
Sn� RPI|UKDQGOLQJDU�� 1lU� GHW� JlOOHU� -$6� ���� Vn� ¿FN� YL� RPI|UKDQGOD� HIWHU�
sex år. I sådana beställningar som den här kan en leverantör aldrig ansvara 
för kostnaderna i mer än tio år framåt, oftast mindre. I verkligheten kan en 
leverantör från början aldrig garantera mer än cirka 20 och kanske 25 procent 
av livslängdskostnaderna. Som ett dåligt exempel på det här kan man ta C-5 
Galaxy i USA. 

6n�WLOO�GHW�KlU�PHG�>*HQHUDO�(OHFWULFV@�)�����6NXOOH�À\JSODQHW�YlJD�EDUD����
procent av Viggen då måste man ha en sådan liten motor som F404-motorn. 
'HQ�YDU�MX�DYVHGG�I|U�HWW�WYnPRWRULJW�À\JSODQ�L�US Navy. I studierna, bland 
annat av JA 85 och JA 90, dömde vi bort den motorn. Vi hade kontakter med 
Israel och de hade valt Pratt and Whitney 1120, som var en nedskalad F100-
PRWRU��'H�KDGH�KDIW�YlOGLJD�GLVNXVVLRQHU�LQRP�,VUDHO��'HVV�À\JYDSHQFKHI��
VRP�YDU�JDQVND�QRJD�PHG�DWW�À\JSODQHQ�VNXOOH�KD� UlWWD�SUHVWDQGD��GHW�YDU�
QlPOLJHQ�YLNWLJW�L�GHWWD�ODQG��+DQ�KRWDGH�DWW�DYJn�RP�KDQ�LQWH�¿FN�LJHQRP�
sitt krav. Därmed blev kanske Lavi något tyngre. 

Men man ska inte hugga till bara med 50 procent på det här sättet. Man ska 
göra optimeringsstudier för att komma fram till det rätta, men här klämdes 
vikten ner till 50 procent och då var det helt enkelt så att det gick bara med 
F404. Men då klarades inte kraven på prestanda. Det var naturligtvis väldigt 
tråkigt att höra för den nya försvarsministern efter Eric Krönmark. Men så 
var det. Det var bara så helt enkelt och vi stod alltså inför valet mellan F404, 
PRGL¿HUDGH��RFK�3:�������

Nu visste vi att US Navy hade en annan motor på gång, de hade just fått 
pengar till F-18C och D, men de tänkte satsa på E och F också och då hade 
de en ny motor. Så jag var över och talade med amiralen som var chef för 
US Navy Air Materiel Command. Vi hade ett mycket öppet samtal och han 
beklagade att han inte kunde göra som jag tyckte, att han skulle skynda på 
med den här motorn som kom att heta F414. Men det var naturligtvis musen 
som röt, det förstår jag, men ändå, det var en chans att ta. Så nu var det alltså 
så att vi måste göra om F404 själva. Det blev vi tvungna till och det var inte 
HQNHOW��'HW�UHVXOWHUDGH�WLOO�H[HPSHO�L�DWW�����N1�>NLORQHZWRQ��PnWW�Sn�PRWRUQV�
GUDJNUDIW@�PHG�50�%�NRVWDGH�LQWH�PHU�lQ�50����VRP�YnU�YHUVLRQ�DY�)����
hette, som hade knappt 90 kN. Det blev väldigt mycket dyrare per kN. Men 
vi måste göra det här med F404 för att klara kraven och vi måste ändra den 
också därför att vi skulle ha en enmotorinstallation. 

Jag föreslog då CFV att man skulle göra en studie med PW 1120 för 
att se hur det skulle vara, men det var helt omöjligt att få igenom en sådan 
optimeringsstudie och Saab ville naturligtvis inte heller göra det. Så vi blev 
alltså knutna till F404:an. Vi talade med israelerna och de ville att vi skulle 
gå ihop om PW 1120. Det hade kanske varit en god idé. Men vi måste ju 
NRQVWDWHUD�DWW�L�,VUDHO��GlU�YDU�GHW�À\JYDSQHW�VRP�EHVWlPPHU�YLONHQ�PRWRU�GHW�
skulle vara. Men i Sverige var det leverantören som bestämde det. Det var 
inte särskilt roligt att erkänna. 

Vad menar man med ökat ansvar? Det var alltså nu ökat ansvar, fast pris, 
annat anskaffningssätt och 50 procents vikt som vi hade som målsättning. 
Det politiska kravet var att industrin skulle ta större ansvar men också ta 
större risk, en ganska konstig formulering faktiskt.

bertil Wennerholm:
Men där kommer vi ju tillbaka till den förändringen av ansvarsfördelningen 
i eftermiddag i det fjärde temat.

gunnar lindqvist:
Men jag har bara två meningar kvar och de är väsentliga nu tycker jag. 
Formuleringen tolkades från Saabs sida, som jag uppfattade det, som att 
ordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande, men även att det medförde stora 
befogenheter att själva välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga 

Saab upp med den här i&n om ett JAS-flygplan. Då kom de till oss ochfrågade om inte vi skulle kunna ställa upp med det och backa upp det. Men dåsa vi: "Med det 'fina' rykte vi hade fatt bland politikerna, var det inte särskiltgångbart, ni bör gå upp till försvarsministern själva", det vill säga till EricKrönmark. Det var kanske inte så klokt egentligen, vi kanske hade kunnatstoppa några av idéerna som kom fram sedan.Nåväl, nu skulle vi alltså satsa på ett nytt flygplan och då skulle manändra på mycket. Man skulle ge industrin ett stort ansvar ekonomiskt ochman skulle ha fast pris från början. Man skulle köpa det här flygplanet på ettannat sätt. Och det skulle bara väga 50 procent av Viggens vikt.Då frågar man sig, hur mycket kan en firma lova, egentligen. I ettprojekt där utveckling är nödvändig, är det vanskligt att tala om fast prisinnan arbetet har pågått i 3 — 4 år. Det innebär risk för konkurs eller kravpå omförhandlingar. När det gäller JAS 39, så fick vi omförhandla eftersex år. I sådana beställningar som den här kan en leverantör aldrig ansvaraför kostnaderna i mer än tio år framåt, oftast mindre. I verkligheten kan enleverantör från början aldrig garantera mer än cirka 20 och kanske 25 procentav livslängdskostnaderna. Som ett dåligt exempel på det här kan man ta C-5Galaxy i USA.Så till det här med [General Electrics] F404. Skulle flygplanet väga bara 50procent av Viggen då måste man ha en sådan liten motor som F404-motorn.Den var ju avsedd för ett tvåmotorigt flygplan i US Navy. I studierna, blandannat av JA 85 och JA 90, dömde vi bort den motorn. Vi hade kontakter medIsrael och de hade valt Pratt and Whitney 1120, som var en nedskalad F100-motor. De hade haft väldiga diskussioner inom Israel. Dess flygvapenchef,som var ganska noga med att flygplanen skulle ha rätta prestanda, det varnämligen viktigt i detta land. Han hotade att avgå om han inte fick igenomsitt krav. Därmed blev kanske Lavi något tyngre.Men man ska inte hugga till bara med 50 procent på det här sättet. Man skagöra optimeringsstudier för att komma fram till det rätta, men här klämdesvikten ner till 50 procent och då var det helt enkelt så att det gick bara medF404. Men då klarades inte kraven på prestanda. Det var naturligtvis väldigttråkigt att höra för den nya försvarsministern efter Eric Krönmark. Men såvar det. Det var bara så helt enkelt och vi stod alltså inför valet mellan F404,modifierade, och PW 1120.
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Nu visste vi att US Navy hade en annan motor på gång, de hade just fattpengar till F-18C och D, men de tänkte satsa på E och F också och då hadede en ny motor. Så jag var över och talade med amiralen som var chef förUS Navy Air Materiel Command. Vi hade ett mycket öppet samtal och hanbeklagade att han inte kunde göra som jag tyckte, att han skulle skynda påmed den här motorn som kom att heta F414. Men det var naturligtvis musensom röt, det förstår jag, men ändå, det var en chans att ta. Så nu var det alltsåså att vi måste göra om F404 själva. Det blev vi tvungna till och det var inteenkelt. Det resulterade till exempel i att 125 kN [kilonewton, mått på motornsdragkraft] med RM8B kostade inte mer än RM12, som vår version av F404hette, som hade knappt 90 kN. Det blev väldigt mycket dyrare per kN. Menvi måste göra det här med F404 för att klara kraven och vi måste ändra denockså därför att vi skulle ha en enmotorinstallation.Jag föreslog då CFV att man skulle göra en studie med PW 1120 föratt se hur det skulle vara, men det var helt omöjligt att få igenom en sådanoptimeringsstudie och Saab ville naturligtvis inte heller göra det. Så vi blevalltså knutna till F404:an. Vi talade med israelerna och de ville att vi skullegå ihop om PW 1120. Det hade kanske varit en god i&. Men vi måste jukonstatera att i Israel, där var det flygvapnet som bestämmer vilken motor detskulle vara. Men i Sverige var det leverantören som bestämde det. Det varinte särskilt roligt att erkänna.Vad menar man med ökat ansvar? Det var alltså nu ökat ansvar, fast pris,annat anskaffningssätt och 50 procents vikt som vi hade som målsättning.Det politiska kravet var att industrin skulle ta större ansvar men också tastörre risk, en ganska konstig formulering faktiskt.
BERTIL WENNERHOLM:Men där kommer vi ju tillbaka till den förändringen av ansvarsfördelningeni eftermiddag i det fjärde temat.
GUNNAR LINDQVIST:Men jag har bara två meningar kvar och de är väsentliga nu tycker jag.Formuleringen tolkades från Saabs sida, som jag uppfattade det, som attordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande, men även att det medförde storabefogenheter att själva välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga
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krav ställs under perioden de 3 – 4 första åren, men konsekvenserna därav 
sträcker sig 30 – 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiska 
ansvar upphört. Slutsats: Kunden måste vara med och delta i de viktigaste 
tekniska valen från början. 

bertil Wennerholm:
Tack för de inläggen från panelen! Då börjar vi med paneldebatten. Vem vill 
börja?  

eric KrönmarK:
Det tycks vara många nu som säger att det här B3LA var fel och efterklokheten 
här tycker jag börjar kännas tryckande i salen. Jag vill bara säga det, att 
under tiden det här försiggick så hördes det förutom att Olof Palme och 
VRFLDOGHPRNUDWHUQD� YDU� WRWDOW� QHJDWLYD� WLOO� À\JSODQHW� DY� YLVVD� VNlO�� 0HQ� L�
övrigt så var det full uppbackning från alla att B3LA var bra. Men det är ju så 
här att när man vet, när man har facit så blir inställningen givetvis en annan. 
Jag vet inte om man ska ha sådana här kontrafaktiska resonemang. Men jag 
vill bara säga att om det hade varit så, att vi hade utvecklat B3LA, så hade vi i 
alla fall haft ett utomordentligt attacksystem i invasionförsvaret. Exempelvis 
var ju ett av arméns problem att man hade begränsad artillerikapacitet och 
därför hade man behov av &ORVH�$LU�6XSSRUW. Det är en plusfaktor. Det andra 
är att man vet ju ingenting om försvarsekonomin i framtiden, den kan inte 
förutspås. Vi hade kanske gjort andra politiska bedömningar. Gör man ett 
kontrafaktiskt resonemang i ett sammanhang så får man göra det nästa också.

sven hirdman:
Bara ett par påpekanden. Det fanns ju en, som vi tyckte, stor motståndare till 
JAS-projektet och det var arméchefen general Nils Sköld. Han hade ett stort 
LQÀ\WDQGH�Sn�GHEDWWHQ�RFK�KDQV�WDQNH�YDU�MX�DWW�YL�EHK|YHU�LQWH�Vn�KlU�P\FNHW�
À\JSODQ��XWDQ�GHW�lU�ElWWUH�DWW�VDWVD�Sn�URERWDU��7lFN�ODQGHW�PHG�PDUNURERWDU��
Det gjordes olika studier på det där och vi blev inte övertygade, men han drev 
VLQ�OLQMH�UlWW�KnUW�RFK�¿FN�P\FNHW�SXEOLFLWHW�I|U�GHW�GlU�

 En annan sak som sades här, tänkte jag instämma i. Det var att när vi 
höll på med det här 1980 – 1982, så fanns det ju ingen som föreställde sig 
att Berlinmuren skulle falla och Sovjetunionen kollapsa 10 år senare. Jag har 

ändå själv hållit på med Sovjetunionen i 50 år och jag kunde redan på 70-talet 
säga att de här regimerna i Östeuropa, det var Polen, Ungern och Östtyskland, 
de skulle nog inte hålla så länge. Men beträffande Sovjetunionen var det 
ingen som föreställde sig detta, utan vi utgick från att vi skulle leva med den 
här säkerhetspolitiska situationen åtskilliga decennier framåt. 

Sedan den tredje frågan: Utlandssamarbetet. Dels var det då frågan 
om samarbetet med amerikanarna naturligtvis, när det gällde robotar och 
PRWRUHU�� bYHQ� PHG� DQGUD� PRWRUWLOOYHUNDUH� I|UGHV� GHW� GLVNXVVLRQHU�� 6HGDQ�
var det det här med komposit, BAe och Rockwell och så. Men så hade vi 
ju också den verksamhet som bedrevs av de så att säga konkurrenterna. Det 
rörde sig främst om F-16 och F-18, för det var ju som Eric Krönmark hade 
lagt fast en gång i tiden. Det var ett reellt alternativ att om materielverket och 
om ÖB hade kommit med ett tungt och bestämt utslag: ”Nej den här JAS:en 
duger inte. Den duger inte för vårt försvar och säkerhetspolitik”, då hade det 
blivit ett utländskt alternativ. 

Det förekom ju i synnerhet på slutet då 1981 – 1982, så var det ju en 
UlWW� DNWLY� YHUNVDPKHW� IUnQ� >*HQHUDO@� '\QDPLFV� RFK� IUnQ� GH� DQGUD�� )����V�
/RFNKHHG�>1RUWKURS�WRUGH�DYVHV��UHG��DQP�@��9LVVW�YDU�GHW�YlO�QnJUD�VRP�VD��
”Ja, ni är som nationalister, i sista stund så kommer ni väl att välja svenskt 
även om det inte är ekonomiskt rimligt.” Vi ansåg själva att vi var seriösa i 
utvärderingen, men det var som sagt betydande aktiviteter som vi utsattes för 
och det blev många utlandsresor.

bertil Wennerholm:
Det här med motorfrågan, som Sven redan lyfte fram som en av de tunga 
frågorna, vill du kommentera den ytterligare Tommy?  

tommy ivarsson:
Det kan jag göra. Det fanns ju som sagt inte så många motorer att ta till. Vi 
tittade på en Rolls-Royce RB 199 och den var inte tillräckligt kraftfull för att 
komma någonstans.

Sedan ville vi ha en motor som backades upp av ett ordentligt program. 
Vi ville inte vara ensamma om en motor utan det viktigaste av allt är att vi 
hade någon med rejäl pengapung som kunde vara bakom och då passade det 

krav ställs under perioden de 3 — 4 första åren, men konsekvenserna däravsträcker sig 30 — 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiskaansvar upphört. Slutsats: Kunden måste vara med och delta i de viktigastetekniska valen från början.
BERTIL WENNERHOLM:Tack för de inläggen från panelen! Då börjar vi med paneldebatten. Vem villbörja?
ERIC KRÖNMARK:Det tycks vara många nu som säger att det här B3LA var fel och efterklokhetenhär tycker jag börjar kännas tryckande i salen. Jag vill bara säga det, attunder tiden det här försiggick så hördes det förutom att Olof Palme ochsocialdemokraterna var totalt negativa till flygplanet av vissa skäl. Men iövrigt så var det full uppbackning från alla att B3LA var bra. Men det är ju såhär att när man vet, när man har facit så blir inställningen givetvis en annan.Jag vet inte om man ska ha sådana här kontrafaktiska resonemang. Men jagvill bara säga att om det hade varit så, att vi hade utvecklat B3LA, så hade vi ialla fall haft ett utomordentligt attacksystem i invasionförsvaret. Exempelvisvar ju ett av armens problem att man hade begränsad artillerikapacitet ochdärför hade man behov av Close Air Support. Det är en plusfaktor. Det andraär att man vet ju ingenting om försvarsekonomin i framtiden, den kan inteförutspås. Vi hade kanske gjort andra politiska bedömningar. Gör man ettkontrafaktiskt resonemang i ett sammanhang så far man göra det nästa också.
SVEN HIRDMAN:Bara ett par påpekanden. Det fanns ju en, som vi tyckte, stor motståndare tillJAS-projektet och det var armschefen general Nils Sköld. Han hade ett stortinflytande på debatten och hans tanke var ju att vi behöver inte så här mycketflygplan, utan det är bättre att satsa på robotar. Täck landet med markrobotar.Det gjordes olika studier på det där och vi blev inte övertygade, men han drevsin linje rätt hårt och fick mycket publicitet för det där.En annan sak som sades här, tänkte jag instämma i. Det var att när vihöll på med det här 1980 — 1982, så fanns det ju ingen som föreställde sigatt Berlinmuren skulle falla och Sovjetunionen kollapsa 10 år senare. Jag har
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ändå själv hållit på med Sovjetunionen i 50 år och jag kunde redan på 70-taletsäga att de här regimerna i Östeuropa, det var Polen, Ungern och Östtyskland,de skulle nog inte hålla så länge. Men beträffande Sovjetunionen var detingen som föreställde sig detta, utan vi utgick från att vi skulle leva med denhär säkerhetspolitiska situationen åtskilliga decennier framåt.Sedan den tredje frågan: Utlandssamarbetet. Dels var det då fråganom samarbetet med amerikanarna naturligtvis, när det gällde robotar ochmotorer. Även med andra motortillverkare fördes det diskussioner. Sedanvar det det här med komposit, BAe och Rockwell och så. Men så hade viju också den verksamhet som bedrevs av de så att säga konkurrenterna. Detrörde sig främst om F-16 och F-18, för det var ju som Eric Krönmark hadelagt fast en gång i tiden. Det var ett reellt alternativ att om materielverket ochom ÖB hade kommit med ett tungt och bestämt utslag: "Nej den här JAS:enduger inte. Den duger inte för vårt försvar och säkerhetspolitik", då hade detblivit ett utländskt alternativ.Det förekom ju i synnerhet på slutet då 1981 — 1982, så var det ju enrätt aktiv verksamhet från [General] Dynamics och från de andra: F-18:sLockheed [Northrop torde avses, red. anm.] . Visst var det väl några som sa:"Ja, ni är som nationalister, i sista stund så kommer ni väl att välja svensktäven om det inte är ekonomiskt rimligt." Vi ansåg själva att vi var seriösa iutvärderingen, men det var som sagt betydande aktiviteter som vi utsattes föroch det blev många utlandsresor.
BERTIL WENNERHOLM:Det här med motorfrågan, som Sven redan lyfte fram som en av de tungafrågorna, vill du kommentera den ytterligare Tommy?
TOMMY IVARSSON:Det kan jag göra. Det fanns ju som sagt inte så många motorer att ta till. Vitittade på en Rolls-Royce RB 199 och den var inte tillräckligt kraftfull för attkomma någonstans.Sedan ville vi ha en motor som backades upp av ett ordentligt program.Vi ville inte vara ensamma om en motor utan det viktigaste av allt är att vihade någon med rejäl pengapung som kunde vara bakom och då passade det
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krav ställs under perioden de 3 – 4 första åren, men konsekvenserna därav 
sträcker sig 30 – 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiska 
ansvar upphört. Slutsats: Kunden måste vara med och delta i de viktigaste 
tekniska valen från början. 

bertil Wennerholm:
Tack för de inläggen från panelen! Då börjar vi med paneldebatten. Vem vill 
börja?  

eric KrönmarK:
Det tycks vara många nu som säger att det här B3LA var fel och efterklokheten 
här tycker jag börjar kännas tryckande i salen. Jag vill bara säga det, att 
under tiden det här försiggick så hördes det förutom att Olof Palme och 
VRFLDOGHPRNUDWHUQD� YDU� WRWDOW� QHJDWLYD� WLOO� À\JSODQHW� DY� YLVVD� VNlO�� 0HQ� L�
övrigt så var det full uppbackning från alla att B3LA var bra. Men det är ju så 
här att när man vet, när man har facit så blir inställningen givetvis en annan. 
Jag vet inte om man ska ha sådana här kontrafaktiska resonemang. Men jag 
vill bara säga att om det hade varit så, att vi hade utvecklat B3LA, så hade vi i 
alla fall haft ett utomordentligt attacksystem i invasionförsvaret. Exempelvis 
var ju ett av arméns problem att man hade begränsad artillerikapacitet och 
därför hade man behov av &ORVH�$LU�6XSSRUW. Det är en plusfaktor. Det andra 
är att man vet ju ingenting om försvarsekonomin i framtiden, den kan inte 
förutspås. Vi hade kanske gjort andra politiska bedömningar. Gör man ett 
kontrafaktiskt resonemang i ett sammanhang så får man göra det nästa också.

sven hirdman:
Bara ett par påpekanden. Det fanns ju en, som vi tyckte, stor motståndare till 
JAS-projektet och det var arméchefen general Nils Sköld. Han hade ett stort 
LQÀ\WDQGH�Sn�GHEDWWHQ�RFK�KDQV�WDQNH�YDU�MX�DWW�YL�EHK|YHU�LQWH�Vn�KlU�P\FNHW�
À\JSODQ��XWDQ�GHW�lU�ElWWUH�DWW�VDWVD�Sn�URERWDU��7lFN�ODQGHW�PHG�PDUNURERWDU��
Det gjordes olika studier på det där och vi blev inte övertygade, men han drev 
VLQ�OLQMH�UlWW�KnUW�RFK�¿FN�P\FNHW�SXEOLFLWHW�I|U�GHW�GlU�

 En annan sak som sades här, tänkte jag instämma i. Det var att när vi 
höll på med det här 1980 – 1982, så fanns det ju ingen som föreställde sig 
att Berlinmuren skulle falla och Sovjetunionen kollapsa 10 år senare. Jag har 

ändå själv hållit på med Sovjetunionen i 50 år och jag kunde redan på 70-talet 
säga att de här regimerna i Östeuropa, det var Polen, Ungern och Östtyskland, 
de skulle nog inte hålla så länge. Men beträffande Sovjetunionen var det 
ingen som föreställde sig detta, utan vi utgick från att vi skulle leva med den 
här säkerhetspolitiska situationen åtskilliga decennier framåt. 

Sedan den tredje frågan: Utlandssamarbetet. Dels var det då frågan 
om samarbetet med amerikanarna naturligtvis, när det gällde robotar och 
PRWRUHU�� bYHQ� PHG� DQGUD� PRWRUWLOOYHUNDUH� I|UGHV� GHW� GLVNXVVLRQHU�� 6HGDQ�
var det det här med komposit, BAe och Rockwell och så. Men så hade vi 
ju också den verksamhet som bedrevs av de så att säga konkurrenterna. Det 
rörde sig främst om F-16 och F-18, för det var ju som Eric Krönmark hade 
lagt fast en gång i tiden. Det var ett reellt alternativ att om materielverket och 
om ÖB hade kommit med ett tungt och bestämt utslag: ”Nej den här JAS:en 
duger inte. Den duger inte för vårt försvar och säkerhetspolitik”, då hade det 
blivit ett utländskt alternativ. 

Det förekom ju i synnerhet på slutet då 1981 – 1982, så var det ju en 
UlWW� DNWLY� YHUNVDPKHW� IUnQ� >*HQHUDO@� '\QDPLFV� RFK� IUnQ� GH� DQGUD�� )����V�
/RFNKHHG�>1RUWKURS�WRUGH�DYVHV��UHG��DQP�@��9LVVW�YDU�GHW�YlO�QnJUD�VRP�VD��
”Ja, ni är som nationalister, i sista stund så kommer ni väl att välja svenskt 
även om det inte är ekonomiskt rimligt.” Vi ansåg själva att vi var seriösa i 
utvärderingen, men det var som sagt betydande aktiviteter som vi utsattes för 
och det blev många utlandsresor.

bertil Wennerholm:
Det här med motorfrågan, som Sven redan lyfte fram som en av de tunga 
frågorna, vill du kommentera den ytterligare Tommy?  

tommy ivarsson:
Det kan jag göra. Det fanns ju som sagt inte så många motorer att ta till. Vi 
tittade på en Rolls-Royce RB 199 och den var inte tillräckligt kraftfull för att 
komma någonstans.

Sedan ville vi ha en motor som backades upp av ett ordentligt program. 
Vi ville inte vara ensamma om en motor utan det viktigaste av allt är att vi 
hade någon med rejäl pengapung som kunde vara bakom och då passade det 

krav ställs under perioden de 3 — 4 första åren, men konsekvenserna däravsträcker sig 30 — 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiskaansvar upphört. Slutsats: Kunden måste vara med och delta i de viktigastetekniska valen från början.
BERTIL WENNERHOLM:Tack för de inläggen från panelen! Då börjar vi med paneldebatten. Vem villbörja?
ERIC KRÖNMARK:Det tycks vara många nu som säger att det här B3LA var fel och efterklokhetenhär tycker jag börjar kännas tryckande i salen. Jag vill bara säga det, attunder tiden det här försiggick så hördes det förutom att Olof Palme ochsocialdemokraterna var totalt negativa till flygplanet av vissa skäl. Men iövrigt så var det full uppbackning från alla att B3LA var bra. Men det är ju såhär att när man vet, när man har facit så blir inställningen givetvis en annan.Jag vet inte om man ska ha sådana här kontrafaktiska resonemang. Men jagvill bara säga att om det hade varit så, att vi hade utvecklat B3LA, så hade vi ialla fall haft ett utomordentligt attacksystem i invasionförsvaret. Exempelvisvar ju ett av armens problem att man hade begränsad artillerikapacitet ochdärför hade man behov av Close Air Support. Det är en plusfaktor. Det andraär att man vet ju ingenting om försvarsekonomin i framtiden, den kan inteförutspås. Vi hade kanske gjort andra politiska bedömningar. Gör man ettkontrafaktiskt resonemang i ett sammanhang så far man göra det nästa också.
SVEN HIRDMAN:Bara ett par påpekanden. Det fanns ju en, som vi tyckte, stor motståndare tillJAS-projektet och det var armschefen general Nils Sköld. Han hade ett stortinflytande på debatten och hans tanke var ju att vi behöver inte så här mycketflygplan, utan det är bättre att satsa på robotar. Täck landet med markrobotar.Det gjordes olika studier på det där och vi blev inte övertygade, men han drevsin linje rätt hårt och fick mycket publicitet för det där.En annan sak som sades här, tänkte jag instämma i. Det var att när vihöll på med det här 1980 — 1982, så fanns det ju ingen som föreställde sigatt Berlinmuren skulle falla och Sovjetunionen kollapsa 10 år senare. Jag har
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ändå själv hållit på med Sovjetunionen i 50 år och jag kunde redan på 70-taletsäga att de här regimerna i Östeuropa, det var Polen, Ungern och Östtyskland,de skulle nog inte hålla så länge. Men beträffande Sovjetunionen var detingen som föreställde sig detta, utan vi utgick från att vi skulle leva med denhär säkerhetspolitiska situationen åtskilliga decennier framåt.Sedan den tredje frågan: Utlandssamarbetet. Dels var det då fråganom samarbetet med amerikanarna naturligtvis, när det gällde robotar ochmotorer. Även med andra motortillverkare fördes det diskussioner. Sedanvar det det här med komposit, BAe och Rockwell och så. Men så hade viju också den verksamhet som bedrevs av de så att säga konkurrenterna. Detrörde sig främst om F-16 och F-18, för det var ju som Eric Krönmark hadelagt fast en gång i tiden. Det var ett reellt alternativ att om materielverket ochom ÖB hade kommit med ett tungt och bestämt utslag: "Nej den här JAS:enduger inte. Den duger inte för vårt försvar och säkerhetspolitik", då hade detblivit ett utländskt alternativ.Det förekom ju i synnerhet på slutet då 1981 — 1982, så var det ju enrätt aktiv verksamhet från [General] Dynamics och från de andra: F-18:sLockheed [Northrop torde avses, red. anm.] . Visst var det väl några som sa:"Ja, ni är som nationalister, i sista stund så kommer ni väl att välja svensktäven om det inte är ekonomiskt rimligt." Vi ansåg själva att vi var seriösa iutvärderingen, men det var som sagt betydande aktiviteter som vi utsattes föroch det blev många utlandsresor.
BERTIL WENNERHOLM:Det här med motorfrågan, som Sven redan lyfte fram som en av de tungafrågorna, vill du kommentera den ytterligare Tommy?
TOMMY IVARSSON:Det kan jag göra. Det fanns ju som sagt inte så många motorer att ta till. Vitittade på en Rolls-Royce RB 199 och den var inte tillräckligt kraftfull för attkomma någonstans.Sedan ville vi ha en motor som backades upp av ett ordentligt program.Vi ville inte vara ensamma om en motor utan det viktigaste av allt är att vihade någon med rejäl pengapung som kunde vara bakom och då passade det
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EUD�PHG������)����lU� HWW� VWRUW�À\JSODQ��PHG� VWRUW� OXIWPRWVWnQG��'H� VNXOOH�
komma att behöva mer dragkraft, det var vi ju helt övertygade om. Det vara 
bara en tidsfråga när det kom. Den större, Pratt and Whitney 1120, det är 
någonting mittemellan. Skulle vi egentligen ha önskat någonting så vore det 
ju en F100-motor. Men då hamnade vi ju i konkurrens med F-16 och det 
KDGH�L�RFK�I|U�VLJ�EOLYLW�HWW�IUXNWDQVYlUW�EUD�À\JSODQ�RP�YL�KDGH�JMRUW�GHQ��HQ�
lite större Grip, men det kan man ju säga efteråt. Men det var inte politiskt 
möjligt, inget att prata om. Sen tycker jag för övrigt att vi har gjort ett väldigt 
bra jobb, så ni ska inte vara så molokna. 

olle göransson:
En minnesbild jag har ifrån hela diskussionen om JAS eller icke JAS i mitt 
parti, det gällde detta: I vilken grad kan man överföra den kunskap som nu 
6DDE�RFK�)O\JPRWRU�PHG�ÀHUD�InU�JHQRP�HWW�-$6�SURMHNW"�bU�GHW�|YHUI|UEDUW�
till övrig industri på några områden? Och vi gjorde ett 10-punktsprogram som 
leddes utav Ulf Larsson, där han pekade på just detta som en väldigt viktig 
del och det förtydligar ändå mera, att det här var i stort ett industriprojekt 
och det är ingenting att sticka under stol med. Vi ansåg att vi hade ett sådant 
systemkunnande i Sverige, som det gällde att vara rädd om, och det är väl så 
att ibland får man betala lite mer för att få behålla någonting annat och det 
var vår utgångspunkt i partiet i alla fall. 

bertil Wennerholm:
Då tror jag vi är mogna för att släppa in auditoriet här, varsågoda!

hans lindblad:
Arméchefen Nils Sköld överraskade inte minst sina socialdemokratiska 
partivänner när han hävdade att JAS var för svagt och att Sverige borde 
skaffa en tyngre amerikansk maskin. Tidigare hade han skrivit att man borde 
nöja sig med lägre prestanda på olika plattformar.

Som riksdagsman hade jag att företräda skattebetalarna. Det hade varit 
RP|MOLJW�DWW�VNULYD�NRQWUDNW�PHG�HQ�VHSDUDW�À\JLQGXVWUL�RP�IDVW�SULV��I|U�L�HWW�
pressat läge skulle den då kunna hota med konkurs. Men kontraktet skrevs 
med en industrigrupp som inkluderade Volvo-koncernen, Saab Scania-

NRQFHUQHQ�RFK�(ULFVVRQ��$WW�GH�NXQGH�NODUD�I|UOXVWHU�Sn�ÀHUD�PLOMDUGHU�KDGH�
vi sett på datasidan och rörande personbilar. Men nog var det ett dåligt tecken 
att industrin ganska snart efter att kontraktet skrivits började anlita jurister 
I|U�DWW�VWDWHQ�VNXOOH�VWn�I|U�ÀHU�NRVWQDGHU��8WOlQGVND�NXQGHU�KDGH�NQDSSDVW�L�
efterhand kunnat begära mer, om det gällt ett fast pris, inte heller en utländsk 
leverantör till svenska försvaret. Men i Sverige blev det omförhandlingar, 
som gav mer till industrin.

Haveriet innebar extra kostnader för staten. Hade inte haveriet inträffat, 
hade man förmodligen ändå tvingats avbryta utprovningen när analyser av de 
I|UVWD�À\JQLQJDUQD�YLVDGH�DWW�VW\UV\VWHPHW�PnVWH�J|UDV�RP��YLONHW�WRJ�|YHU�
ett år. 

JAS var unikt genom att ett av ingångsvärdena var att den skulle ha 
halva Viggens vikt. Naturligtvis lika irrelevant som Kebnekaises höjd eller 
Ölandsbrons längd. Vad som behövde optimeras var naturligtvis kostnad och 
prestanda. Då hade det kanske blivit en större motor, högre prestanda men 
färre exemplar. Nu blev det en konstlad avvägning.

sven hirdman:
%XGJHWUDPHQ�RFK�À\JSODQDQWDOHW�YDU�MX�YLNWLJDUH�lQ�YLNWHQ�

hans lindblad:
'HW� YDU� XQGHU� ÀHUD� nU� P\FNHW� SUDW� NULQJ� VW\UV\VWHPHW�� -DJ� YDU� HJHQWOLJHQ�
inte orolig för det utan utgick från att mjukvaran efterhand skulle medge 
ÀHU�NRQVWHU��0LQ�RUR�JlOOGH�L�VWlOOHW�PRWRUQ��Gn�KHOD�À\JKLVWRULHQ�NDQ�VlJDV�
vara en berättelse om bristande dragkraft. Om hotutvecklingen i 2000-talets 
inledning skulle kräva till exempel mer motmedel fanns hos JAS inga 
marginaler för det ifråga om utrymme och vikt. Det var den stora risken i 
JAS-konceptet. Det är ju också motorns begränsning som anges som orsak 
när man nyligen beslutat att efter internationellt extremt kort tid ersätta 
nuvarande versioner av Gripen.

gunnar lindqvist:
Alltså man säger då att om man hade valt Pratt and Whitney 1120 skulle 
det bli dyrare än F404. Jag är inte alls övertygad om det. Därför att i och 

bra med 404. F-18 är ett stort flygplan, med stort luftmotstånd. De skullekomma att behöva mer dragkraft, det var vi ju helt övertygade om. Det varabara en tidsfråga när det kom. Den större, Pratt and Whitney 1120, det ärnågonting mittemellan. Skulle vi egentligen ha önskat någonting så vore detju en F100-motor. Men då hamnade vi ju i konkurrens med F-16 och dethade i och för sig blivit ett fruktansvärt bra flygplan om vi hade gjort den, enlite större Grip, men det kan man ju säga efteråt. Men det var inte politisktmöjligt, inget att prata om. Sen tycker jag för övrigt att vi har gjort ett väldigtbra jobb, så ni ska inte vara så molokna.
OLLE GÖRANSSON:En minnesbild jag har ifrån hela diskussionen om JAS eller icke JAS i mittparti, det gällde detta: I vilken grad kan man överföra den kunskap som nuSaab och Flygmotor med flera får genom ett JAS-projekt? Är det överförbarttill övrig industri på några områden? Och vi gjorde ett 10-punktsprogram somleddes utav Ulf Larsson, där han pekade på just detta som en väldigt viktigdel och det förtydligar ändå mera, att det här var i stort ett industriprojektoch det är ingenting att sticka under stol med. Vi ansåg att vi hade ett sådantsystemkunnande i Sverige, som det gällde att vara rädd om, och det är väl såatt ibland far man betala lite mer för att få behålla någonting annat och detvar vår utgångspunkt i partiet i alla fall.
BERTIL WENNERHOLM:Då tror jag vi är mogna för att släppa in auditoriet här, varsågoda!
HANS LINDBLAD:Arm&hefen Nils Sköld överraskade inte minst sina socialdemokratiskapartivänner när han hävdade att JAS var för svagt och att Sverige bordeskaffa en tyngre amerikansk maskin. Tidigare hade han skrivit att man bordenöja sig med lägre prestanda på olika plattformar.Som riksdagsman hade jag att företräda skattebetalarna. Det hade varitomöjligt att skriva kontrakt med en separat flygindustri om fast pris, för i ettpressat läge skulle den då kunna hota med konkurs. Men kontraktet skrevsmed en industrigrupp som inkluderade Volvo-koncernen, Saab Scania-
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koncernen och Ericsson. Att de kunde klara förluster på flera miljarder hadevi sett på datasidan och rörande personbilar. Men nog var det ett dåligt teckenatt industrin ganska snart efter att kontraktet skrivits började anlita juristerför att staten skulle stå för fler kostnader. Utländska kunder hade knappast iefterhand kunnat begära mer, om det gällt ett fast pris, inte heller en utländskleverantör till svenska försvaret. Men i Sverige blev det omförhandlingar,som gav mer till industrin.Haveriet innebar extra kostnader för staten. Hade inte haveriet inträffat,hade man förmodligen ändå tvingats avbryta utprovningen när analyser av deförsta flygningarna visade att styrsystemet måste göras om, vilket tog överett år.JAS var unikt genom att ett av ingångsvärdena var att den skulle hahalva Viggens vikt. Naturligtvis lika irrelevant som Kebnekaises höjd ellerÖlandsbrons längd. Vad som behövde optimeras var naturligtvis kostnad ochprestanda. Då hade det kanske blivit en större motor, högre prestanda menfärre exemplar. Nu blev det en konstlad avvägning.
SVEN HIRDMAN:Budgetramen och flygplanantalet var ju viktigare än vikten.
HANS LINDBLAD:Det var under flera år mycket prat kring styrsystemet. Jag var egentligeninte orolig för det utan utgick från att mjukvaran efterhand skulle medgefler konster. Min oro gällde i stället motorn, då hela flyghistorien kan sägasvara en berättelse om bristande dragkraft. Om hotutvecklingen i 2000-taletsinledning skulle kräva till exempel mer motmedel fanns hos JAS ingamarginaler för det ifråga om utrymme och vikt. Det var den stora risken iJAS-konceptet. Det är ju också motorns begränsning som anges som orsaknär man nyligen beslutat att efter internationellt extremt kort tid ersättanuvarande versioner av Gripen.
GUNNAR LINDQVIST:Alltså man säger då att om man hade valt Pratt and Whitney 1120 skulledet bli dyrare än F404. Jag är inte alls övertygad om det. Därför att i och
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EUD�PHG������)����lU� HWW� VWRUW�À\JSODQ��PHG� VWRUW� OXIWPRWVWnQG��'H� VNXOOH�
komma att behöva mer dragkraft, det var vi ju helt övertygade om. Det vara 
bara en tidsfråga när det kom. Den större, Pratt and Whitney 1120, det är 
någonting mittemellan. Skulle vi egentligen ha önskat någonting så vore det 
ju en F100-motor. Men då hamnade vi ju i konkurrens med F-16 och det 
KDGH�L�RFK�I|U�VLJ�EOLYLW�HWW�IUXNWDQVYlUW�EUD�À\JSODQ�RP�YL�KDGH�JMRUW�GHQ��HQ�
lite större Grip, men det kan man ju säga efteråt. Men det var inte politiskt 
möjligt, inget att prata om. Sen tycker jag för övrigt att vi har gjort ett väldigt 
bra jobb, så ni ska inte vara så molokna. 

olle göransson:
En minnesbild jag har ifrån hela diskussionen om JAS eller icke JAS i mitt 
parti, det gällde detta: I vilken grad kan man överföra den kunskap som nu 
6DDE�RFK�)O\JPRWRU�PHG�ÀHUD�InU�JHQRP�HWW�-$6�SURMHNW"�bU�GHW�|YHUI|UEDUW�
till övrig industri på några områden? Och vi gjorde ett 10-punktsprogram som 
leddes utav Ulf Larsson, där han pekade på just detta som en väldigt viktig 
del och det förtydligar ändå mera, att det här var i stort ett industriprojekt 
och det är ingenting att sticka under stol med. Vi ansåg att vi hade ett sådant 
systemkunnande i Sverige, som det gällde att vara rädd om, och det är väl så 
att ibland får man betala lite mer för att få behålla någonting annat och det 
var vår utgångspunkt i partiet i alla fall. 

bertil Wennerholm:
Då tror jag vi är mogna för att släppa in auditoriet här, varsågoda!

hans lindblad:
Arméchefen Nils Sköld överraskade inte minst sina socialdemokratiska 
partivänner när han hävdade att JAS var för svagt och att Sverige borde 
skaffa en tyngre amerikansk maskin. Tidigare hade han skrivit att man borde 
nöja sig med lägre prestanda på olika plattformar.

Som riksdagsman hade jag att företräda skattebetalarna. Det hade varit 
RP|MOLJW�DWW�VNULYD�NRQWUDNW�PHG�HQ�VHSDUDW�À\JLQGXVWUL�RP�IDVW�SULV��I|U�L�HWW�
pressat läge skulle den då kunna hota med konkurs. Men kontraktet skrevs 
med en industrigrupp som inkluderade Volvo-koncernen, Saab Scania-

NRQFHUQHQ�RFK�(ULFVVRQ��$WW�GH�NXQGH�NODUD�I|UOXVWHU�Sn�ÀHUD�PLOMDUGHU�KDGH�
vi sett på datasidan och rörande personbilar. Men nog var det ett dåligt tecken 
att industrin ganska snart efter att kontraktet skrivits började anlita jurister 
I|U�DWW�VWDWHQ�VNXOOH�VWn�I|U�ÀHU�NRVWQDGHU��8WOlQGVND�NXQGHU�KDGH�NQDSSDVW�L�
efterhand kunnat begära mer, om det gällt ett fast pris, inte heller en utländsk 
leverantör till svenska försvaret. Men i Sverige blev det omförhandlingar, 
som gav mer till industrin.

Haveriet innebar extra kostnader för staten. Hade inte haveriet inträffat, 
hade man förmodligen ändå tvingats avbryta utprovningen när analyser av de 
I|UVWD�À\JQLQJDUQD�YLVDGH�DWW�VW\UV\VWHPHW�PnVWH�J|UDV�RP��YLONHW�WRJ�|YHU�
ett år. 

JAS var unikt genom att ett av ingångsvärdena var att den skulle ha 
halva Viggens vikt. Naturligtvis lika irrelevant som Kebnekaises höjd eller 
Ölandsbrons längd. Vad som behövde optimeras var naturligtvis kostnad och 
prestanda. Då hade det kanske blivit en större motor, högre prestanda men 
färre exemplar. Nu blev det en konstlad avvägning.

sven hirdman:
%XGJHWUDPHQ�RFK�À\JSODQDQWDOHW�YDU�MX�YLNWLJDUH�lQ�YLNWHQ�

hans lindblad:
'HW� YDU� XQGHU� ÀHUD� nU� P\FNHW� SUDW� NULQJ� VW\UV\VWHPHW�� -DJ� YDU� HJHQWOLJHQ�
inte orolig för det utan utgick från att mjukvaran efterhand skulle medge 
ÀHU�NRQVWHU��0LQ�RUR�JlOOGH�L�VWlOOHW�PRWRUQ��Gn�KHOD�À\JKLVWRULHQ�NDQ�VlJDV�
vara en berättelse om bristande dragkraft. Om hotutvecklingen i 2000-talets 
inledning skulle kräva till exempel mer motmedel fanns hos JAS inga 
marginaler för det ifråga om utrymme och vikt. Det var den stora risken i 
JAS-konceptet. Det är ju också motorns begränsning som anges som orsak 
när man nyligen beslutat att efter internationellt extremt kort tid ersätta 
nuvarande versioner av Gripen.

gunnar lindqvist:
Alltså man säger då att om man hade valt Pratt and Whitney 1120 skulle 
det bli dyrare än F404. Jag är inte alls övertygad om det. Därför att i och 

bra med 404. F-18 är ett stort flygplan, med stort luftmotstånd. De skullekomma att behöva mer dragkraft, det var vi ju helt övertygade om. Det varabara en tidsfråga när det kom. Den större, Pratt and Whitney 1120, det ärnågonting mittemellan. Skulle vi egentligen ha önskat någonting så vore detju en F100-motor. Men då hamnade vi ju i konkurrens med F-16 och dethade i och för sig blivit ett fruktansvärt bra flygplan om vi hade gjort den, enlite större Grip, men det kan man ju säga efteråt. Men det var inte politisktmöjligt, inget att prata om. Sen tycker jag för övrigt att vi har gjort ett väldigtbra jobb, så ni ska inte vara så molokna.
OLLE GÖRANSSON:En minnesbild jag har ifrån hela diskussionen om JAS eller icke JAS i mittparti, det gällde detta: I vilken grad kan man överföra den kunskap som nuSaab och Flygmotor med flera får genom ett JAS-projekt? Är det överförbarttill övrig industri på några områden? Och vi gjorde ett 10-punktsprogram somleddes utav Ulf Larsson, där han pekade på just detta som en väldigt viktigdel och det förtydligar ändå mera, att det här var i stort ett industriprojektoch det är ingenting att sticka under stol med. Vi ansåg att vi hade ett sådantsystemkunnande i Sverige, som det gällde att vara rädd om, och det är väl såatt ibland far man betala lite mer för att få behålla någonting annat och detvar vår utgångspunkt i partiet i alla fall.
BERTIL WENNERHOLM:Då tror jag vi är mogna för att släppa in auditoriet här, varsågoda!
HANS LINDBLAD:Arm&hefen Nils Sköld överraskade inte minst sina socialdemokratiskapartivänner när han hävdade att JAS var för svagt och att Sverige bordeskaffa en tyngre amerikansk maskin. Tidigare hade han skrivit att man bordenöja sig med lägre prestanda på olika plattformar.Som riksdagsman hade jag att företräda skattebetalarna. Det hade varitomöjligt att skriva kontrakt med en separat flygindustri om fast pris, för i ettpressat läge skulle den då kunna hota med konkurs. Men kontraktet skrevsmed en industrigrupp som inkluderade Volvo-koncernen, Saab Scania-
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koncernen och Ericsson. Att de kunde klara förluster på flera miljarder hadevi sett på datasidan och rörande personbilar. Men nog var det ett dåligt teckenatt industrin ganska snart efter att kontraktet skrivits började anlita juristerför att staten skulle stå för fler kostnader. Utländska kunder hade knappast iefterhand kunnat begära mer, om det gällt ett fast pris, inte heller en utländskleverantör till svenska försvaret. Men i Sverige blev det omförhandlingar,som gav mer till industrin.Haveriet innebar extra kostnader för staten. Hade inte haveriet inträffat,hade man förmodligen ändå tvingats avbryta utprovningen när analyser av deförsta flygningarna visade att styrsystemet måste göras om, vilket tog överett år.JAS var unikt genom att ett av ingångsvärdena var att den skulle hahalva Viggens vikt. Naturligtvis lika irrelevant som Kebnekaises höjd ellerÖlandsbrons längd. Vad som behövde optimeras var naturligtvis kostnad ochprestanda. Då hade det kanske blivit en större motor, högre prestanda menfärre exemplar. Nu blev det en konstlad avvägning.
SVEN HIRDMAN:Budgetramen och flygplanantalet var ju viktigare än vikten.
HANS LINDBLAD:Det var under flera år mycket prat kring styrsystemet. Jag var egentligeninte orolig för det utan utgick från att mjukvaran efterhand skulle medgefler konster. Min oro gällde i stället motorn, då hela flyghistorien kan sägasvara en berättelse om bristande dragkraft. Om hotutvecklingen i 2000-taletsinledning skulle kräva till exempel mer motmedel fanns hos JAS ingamarginaler för det ifråga om utrymme och vikt. Det var den stora risken iJAS-konceptet. Det är ju också motorns begränsning som anges som orsaknär man nyligen beslutat att efter internationellt extremt kort tid ersättanuvarande versioner av Gripen.
GUNNAR LINDQVIST:Alltså man säger då att om man hade valt Pratt and Whitney 1120 skulledet bli dyrare än F404. Jag är inte alls övertygad om det. Därför att i och
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PHG�DWW�PDQ�NOlPGH�QHU�À\JSODQHW�WLOO����SURFHQW�PnVWH�PDQ�XWQ\WWMD�YDUMH�
XQV� DY� XWYHFNOLQJ�� Vn� HQOLJW� À\JPDWHULHO� >)09�)@� Vn� E|UMDGH� GHW� KHOD� EOL�
riskabelt tekniskt sett. Vi måste ha instabilitet aerodynamiskt sett i underljud 
och det har vi och sedan talar man om RM12, som vår motor hette. Vi blev 
ensamma med RM12 också, eftersom det är en helt ny högtrycksturbin och 
(%.�>HIWHUEUlQQNDPPDUH@�RFK�K|JWU\FNVNRPSUHVVRU��)OlNWHQ�lU�KHOW�Q\�RFK�
alla husen runt om är helt nya. Det är ett helt nytt bränslereglersystem så det 
är en ganska unik motor den med. Men vi hade naturligtvis blivit ensamma 
lYHQ�Sn�������0HQ�GHW�EOLU�Vn�QlU�PDQ�KDU�VSHFL¿ND�NUDY��

tommy ivarsson:
Ja, vi kan väl ta motorn först då. Det är fortfarande så att likheten mellan F-18:s 
motorer och RM12 i Gripen är rätt stor. Så den större delen är gemensam. 
6HQ�¿QQV�GHW�YLVVD�VNLOOQDGHU��WLOO�H[HPSHO�HQPRWRULQVWDOODWLRQ��ÀlNWHQ�PHG�
mera. Fortfarande tycker jag utgångspunkten är riktig. Vi ska vara med på ett 
existerande stort program, som någon annan betalar och det är helt rätt. Det 
kan vi också säga om nästa version, F414, som sitter i JAS 39E. 

Vi vill ju ha en motor som är väldigt bra och den här 404:an ni pratar 
om, den lilla motorn, det är den mest driftsäkra och bästa motor vi kan tänka 
oss. Så vi har inga tveksamheter om den. Däremot så kunde ni möjligen vara 
WYHNVDPPD�Sn�RP�YL�VNXOOH� O\FNDV�VQLFNUD� WLOO�HWW�À\JSODQ�PHG� WLOOUlFNOLJW�
lågt motstånd och där kan jag ha förståelse för om ni var nervösa ibland, men 
det har vi lyckats med. 

'HW� ¿QQV� LQJHW� DQQDW� À\JSODQ� VRP� KDU� OLND� VQ\JJ� DUHDI|UGHOQLQJ� VRP�
Gripen, så det här är det bästa man kan göra. Var nöjda!

bertil Wennerholm:
Det kan man ju vara även från estetiska synpunkter!

hans Krüger:
Jag jobbade på Flygmotor på den tiden och det har blivit väldigt mycket prat 
om motorvalet och jag ska bara kommentera det lite, men jag skulle också 
vilja komma tillbaks till Saabs initiativ. Ibland får man intryck av att det 
är andra som har bestämt motorvalet. Vi hade en utvärderingsgrupp inom 

Industrigruppen JAS, som förhandlade med de olika leverantörerna och vi 
kom faktiskt fram till valet av F404. Det var väldigt tydligt tillsagt, att det 
är Industrigruppen JAS, som ska välja motor. Sen skulle vi ju förankra det 
givetvis, alltså beskriva vad vi hade gjort och få hyfsat godkännande. Vi 
¿FN�K\IVDW�JRGNlQQDQGH�PHQ�YL�¿FN�MX�LQJD�DSSOnGHU��0HQ�PRWRUYDOHW�YDU�
alltså någonting som Industrigruppen JAS gjorde och som vi förankrade hos 
myndigheter och försvarsmakt så småningom. 

Tommy lade till det sista här i sin sista kommentar, det vill säga historiken 
var ju inte den bästa, när det gällde att ha valt motor och få ett motstånd 
L�À\JSODQHW�VRP�NODUDGH�DY�GHW�PRWRUYDOHW��Vn�YLVVW��PHG�KLVWRULHQ�Vn�YLOOH�
man säkert ha marginal på motorn. Nu lyckades man ju väldigt bra med 
Gripensystemet såväl med motstånd som med svängprestanda och annat. Så 
här överträffade man faktiskt prestandakraven med den motor som vi valde 
RFK�PHG� GHQ� GUDJNUDIW� VRP�YL� ¿FN��9LVVW��PRWRUQ� lU�PRGL¿HUDG��PHQ� MDJ�
uppfattar det som relativt begränsat. 

Det fanns en fråga där också, det var ju Volvo Flygmotors inblandning. 
6NXOOH�GHW�KlU�N|SDV�Sn�OLFHQV�HOOHU�VNXOOH�PDQ�EDUD�WLOOYHUND�HOOHU�¿FN�PDQ�
PHGYHUND�L�XWYHFNOLQJHQ"�'lU�¿FN�PDQ�PHGYHUND�L�XWYHFNOLQJHQ��Vn�DWW�PDQ�
hade en inhemsk kompetens och där var den här licensen väldigt viktig. 

Men tillbaka till initiativet. Här vill jag påstå att industrin hade ett 
betydande beslutsförsprång när det gällde motorvalet till exempel, men vi 
som satt på Flygmotor på den tiden när JAS-konceptet kom till, vi fattade 
QROO��9L� I|OMGH�GHQ�KlU�À\JSODQVEHVOXWVGHEDWWHQ�RFK�XSSOHYGH�DWW�6DDE�YDU�
initiativtagare. Hur stark var Saabs roll? Jag har uppfattat att den var väldigt 
stark i att få fram konceptet och driva det och sedan förankra det. Det var ju 
alltså något som var helt nytt på den tiden. Innan var det ju materielverket 
VRP�EHVWlPGH��0DQ�N|SWH�VNURYHW�IUnQ�6DDE�HOOHU�À\JSODQ�RFK�PRWRUHU�RFK�
all utrustning separat så det var Försvarets materielverk som egentligen 
GHVLJQDGH�À\JSODQHW�NDQ�PDQ�VlJD��0HQ�KlU�XSSOHYGH�MDJ�DWW�6DDE�WRJ�|YHU�
initiativet. Det är alltså en fråga om hur vi upplevde det. 

tommy ivarsson:
Jo, jag kan komplettera att vi kände oss som drivare och vi såg som sagt 
ingen möjlighet att någon annan skulle driva det här projektet framåt. Och de 
ursprungliga idéerna vi hade, har ju visat sig stå väldigt bra. Att göra instabila 

med att man klämde ner flygplanet till 50 procent måste man utnyttja varjeuns av utveckling, så enligt flygmateriel [FMV-F] så började det hela bliriskabelt tekniskt sett. Vi måste ha instabilitet aerodynamiskt sett i underljudoch det har vi och sedan talar man om RM12, som vår motor hette. Vi blevensamma med RM12 också, eftersom det är en helt ny högtrycksturbin ochEBK [efterbrännkammare] och högtryckskompressor. Fläkten är helt ny ochalla husen runt om är helt nya. Det är ett helt nytt bränslereglersystem så detär en ganska unik motor den med. Men vi hade naturligtvis blivit ensammaäven på 1120. Men det blir så när man har specifika krav.
TOMMY IVARSSON:Ja, vi kan väl ta motorn först då. Det är fortfarande så att likheten mellan F-18: smotorer och RM12 i Gripen är rätt stor. Så den större delen är gemensam.Sen finns det vissa skillnader, till exempel enmotorinstallation, fläkten medmera. Fortfarande tycker jag utgångspunkten är riktig. Vi ska vara med på ettexisterande stort program, som någon annan betalar och det är helt rätt. Detkan vi också säga om nästa version, F414, som sitter i JAS 39E.Vi vill ju ha en motor som är väldigt bra och den här 404:an ni pratarom, den lilla motorn, det är den mest driftsäkra och bästa motor vi kan tänkaoss. Så vi har inga tveksamheter om den. Däremot så kunde ni möjligen varatveksamma på om vi skulle lyckas snickra till ett flygplan med tillräckligtlågt motstånd och där kan jag ha förståelse för om ni var nervösa ibland, mendet har vi lyckats med.Det finns inget annat flygplan som har lika snygg areafördelning somGripen, så det här är det bästa man kan göra. Var nöjda!
BERTIL WENNERHOLM:Det kan man ju vara även från estetiska synpunkter!
HANS KRUGER:Jag jobbade på Flygmotor på den tiden och det har blivit väldigt mycket pratom motorvalet och jag ska bara kommentera det lite, men jag skulle ocksåvilja komma tillbaks till Saabs initiativ. Ibland far man intryck av att detär andra som har bestämt motorvalet. Vi hade en utvärderingsgrupp inom
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Industrigruppen JAS, som förhandlade med de olika leverantörerna och vikom faktiskt fram till valet av F404. Det var väldigt tydligt tillsagt, att detär Industrigruppen JAS, som ska välja motor. Sen skulle vi ju förankra detgivetvis, alltså beskriva vad vi hade gjort och få hyfsat godkännande. Vifick hyfsat godkännande men vi fick ju inga applåder. Men motorvalet varalltså någonting som Industrigruppen JAS gjorde och som vi förankrade hosmyndigheter och försvarsmakt så småningom.Tommy lade till det sista här i sin sista kommentar, det vill säga historikenvar ju inte den bästa, när det gällde att ha valt motor och fa ett motståndi flygplanet som klarade av det motorvalet, så visst, med historien så villeman säkert ha marginal på motorn. Nu lyckades man ju väldigt bra medGripensystemet såväl med motstånd som med svängprestanda och annat. Såhär överträffade man faktiskt prestandakraven med den motor som vi valdeoch med den dragkraft som vi fick. Visst, motorn är modifierad, men jaguppfattar det som relativt begränsat.Det fanns en fråga där också, det var ju Volvo Flygmotors inblandning.Skulle det här köpas på licens eller skulle man bara tillverka eller fick manmedverka i utvecklingen? Där fick man medverka i utvecklingen, så att manhade en inhemsk kompetens och där var den här licensen väldigt viktig.Men tillbaka till initiativet. Här vill jag påstå att industrin hade ettbetydande beslutsförsprång när det gällde motorvalet till exempel, men visom satt på Flygmotor på den tiden när JAS-konceptet kom till, vi fattadenoll. Vi följde den här flygplansbeslutsdebatten och upplevde att Saab varinitiativtagare. Hur stark var Saabs roll? Jag har uppfattat att den var väldigtstark i att fa fram konceptet och driva det och sedan förankra det. Det var jualltså något som var helt nytt på den tiden. Innan var det ju materielverketsom bestämde. Man köpte skrovet från Saab eller flygplan och motorer ochall utrustning separat så det var Försvarets materielverk som egentligendesignade flygplanet kan man säga. Men här upplevde jag att Saab tog överinitiativet. Det är alltså en fråga om hur vi upplevde det.
TOMMY IVARSSON:Jo, jag kan komplettera att vi kände oss som drivare och vi såg som sagtingen möjlighet att någon annan skulle driva det här projektet framåt. Och deursprungliga idéerna vi hade, har ju visat sig stå väldigt bra. Att göra instabila
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PHG�DWW�PDQ�NOlPGH�QHU�À\JSODQHW�WLOO����SURFHQW�PnVWH�PDQ�XWQ\WWMD�YDUMH�
XQV� DY� XWYHFNOLQJ�� Vn� HQOLJW� À\JPDWHULHO� >)09�)@� Vn� E|UMDGH� GHW� KHOD� EOL�
riskabelt tekniskt sett. Vi måste ha instabilitet aerodynamiskt sett i underljud 
och det har vi och sedan talar man om RM12, som vår motor hette. Vi blev 
ensamma med RM12 också, eftersom det är en helt ny högtrycksturbin och 
(%.�>HIWHUEUlQQNDPPDUH@�RFK�K|JWU\FNVNRPSUHVVRU��)OlNWHQ�lU�KHOW�Q\�RFK�
alla husen runt om är helt nya. Det är ett helt nytt bränslereglersystem så det 
är en ganska unik motor den med. Men vi hade naturligtvis blivit ensamma 
lYHQ�Sn�������0HQ�GHW�EOLU�Vn�QlU�PDQ�KDU�VSHFL¿ND�NUDY��

tommy ivarsson:
Ja, vi kan väl ta motorn först då. Det är fortfarande så att likheten mellan F-18:s 
motorer och RM12 i Gripen är rätt stor. Så den större delen är gemensam. 
6HQ�¿QQV�GHW�YLVVD�VNLOOQDGHU��WLOO�H[HPSHO�HQPRWRULQVWDOODWLRQ��ÀlNWHQ�PHG�
mera. Fortfarande tycker jag utgångspunkten är riktig. Vi ska vara med på ett 
existerande stort program, som någon annan betalar och det är helt rätt. Det 
kan vi också säga om nästa version, F414, som sitter i JAS 39E. 

Vi vill ju ha en motor som är väldigt bra och den här 404:an ni pratar 
om, den lilla motorn, det är den mest driftsäkra och bästa motor vi kan tänka 
oss. Så vi har inga tveksamheter om den. Däremot så kunde ni möjligen vara 
WYHNVDPPD�Sn�RP�YL�VNXOOH� O\FNDV�VQLFNUD� WLOO�HWW�À\JSODQ�PHG� WLOOUlFNOLJW�
lågt motstånd och där kan jag ha förståelse för om ni var nervösa ibland, men 
det har vi lyckats med. 

'HW� ¿QQV� LQJHW� DQQDW� À\JSODQ� VRP� KDU� OLND� VQ\JJ� DUHDI|UGHOQLQJ� VRP�
Gripen, så det här är det bästa man kan göra. Var nöjda!

bertil Wennerholm:
Det kan man ju vara även från estetiska synpunkter!

hans Krüger:
Jag jobbade på Flygmotor på den tiden och det har blivit väldigt mycket prat 
om motorvalet och jag ska bara kommentera det lite, men jag skulle också 
vilja komma tillbaks till Saabs initiativ. Ibland får man intryck av att det 
är andra som har bestämt motorvalet. Vi hade en utvärderingsgrupp inom 

Industrigruppen JAS, som förhandlade med de olika leverantörerna och vi 
kom faktiskt fram till valet av F404. Det var väldigt tydligt tillsagt, att det 
är Industrigruppen JAS, som ska välja motor. Sen skulle vi ju förankra det 
givetvis, alltså beskriva vad vi hade gjort och få hyfsat godkännande. Vi 
¿FN�K\IVDW�JRGNlQQDQGH�PHQ�YL�¿FN�MX�LQJD�DSSOnGHU��0HQ�PRWRUYDOHW�YDU�
alltså någonting som Industrigruppen JAS gjorde och som vi förankrade hos 
myndigheter och försvarsmakt så småningom. 

Tommy lade till det sista här i sin sista kommentar, det vill säga historiken 
var ju inte den bästa, när det gällde att ha valt motor och få ett motstånd 
L�À\JSODQHW�VRP�NODUDGH�DY�GHW�PRWRUYDOHW��Vn�YLVVW��PHG�KLVWRULHQ�Vn�YLOOH�
man säkert ha marginal på motorn. Nu lyckades man ju väldigt bra med 
Gripensystemet såväl med motstånd som med svängprestanda och annat. Så 
här överträffade man faktiskt prestandakraven med den motor som vi valde 
RFK�PHG� GHQ� GUDJNUDIW� VRP�YL� ¿FN��9LVVW��PRWRUQ� lU�PRGL¿HUDG��PHQ� MDJ�
uppfattar det som relativt begränsat. 

Det fanns en fråga där också, det var ju Volvo Flygmotors inblandning. 
6NXOOH�GHW�KlU�N|SDV�Sn�OLFHQV�HOOHU�VNXOOH�PDQ�EDUD�WLOOYHUND�HOOHU�¿FN�PDQ�
PHGYHUND�L�XWYHFNOLQJHQ"�'lU�¿FN�PDQ�PHGYHUND�L�XWYHFNOLQJHQ��Vn�DWW�PDQ�
hade en inhemsk kompetens och där var den här licensen väldigt viktig. 

Men tillbaka till initiativet. Här vill jag påstå att industrin hade ett 
betydande beslutsförsprång när det gällde motorvalet till exempel, men vi 
som satt på Flygmotor på den tiden när JAS-konceptet kom till, vi fattade 
QROO��9L� I|OMGH�GHQ�KlU�À\JSODQVEHVOXWVGHEDWWHQ�RFK�XSSOHYGH�DWW�6DDE�YDU�
initiativtagare. Hur stark var Saabs roll? Jag har uppfattat att den var väldigt 
stark i att få fram konceptet och driva det och sedan förankra det. Det var ju 
alltså något som var helt nytt på den tiden. Innan var det ju materielverket 
VRP�EHVWlPGH��0DQ�N|SWH�VNURYHW�IUnQ�6DDE�HOOHU�À\JSODQ�RFK�PRWRUHU�RFK�
all utrustning separat så det var Försvarets materielverk som egentligen 
GHVLJQDGH�À\JSODQHW�NDQ�PDQ�VlJD��0HQ�KlU�XSSOHYGH�MDJ�DWW�6DDE�WRJ�|YHU�
initiativet. Det är alltså en fråga om hur vi upplevde det. 

tommy ivarsson:
Jo, jag kan komplettera att vi kände oss som drivare och vi såg som sagt 
ingen möjlighet att någon annan skulle driva det här projektet framåt. Och de 
ursprungliga idéerna vi hade, har ju visat sig stå väldigt bra. Att göra instabila 

med att man klämde ner flygplanet till 50 procent måste man utnyttja varjeuns av utveckling, så enligt flygmateriel [FMV-F] så började det hela bliriskabelt tekniskt sett. Vi måste ha instabilitet aerodynamiskt sett i underljudoch det har vi och sedan talar man om RM12, som vår motor hette. Vi blevensamma med RM12 också, eftersom det är en helt ny högtrycksturbin ochEBK [efterbrännkammare] och högtryckskompressor. Fläkten är helt ny ochalla husen runt om är helt nya. Det är ett helt nytt bränslereglersystem så detär en ganska unik motor den med. Men vi hade naturligtvis blivit ensammaäven på 1120. Men det blir så när man har specifika krav.
TOMMY IVARSSON:Ja, vi kan väl ta motorn först då. Det är fortfarande så att likheten mellan F-18: smotorer och RM12 i Gripen är rätt stor. Så den större delen är gemensam.Sen finns det vissa skillnader, till exempel enmotorinstallation, fläkten medmera. Fortfarande tycker jag utgångspunkten är riktig. Vi ska vara med på ettexisterande stort program, som någon annan betalar och det är helt rätt. Detkan vi också säga om nästa version, F414, som sitter i JAS 39E.Vi vill ju ha en motor som är väldigt bra och den här 404:an ni pratarom, den lilla motorn, det är den mest driftsäkra och bästa motor vi kan tänkaoss. Så vi har inga tveksamheter om den. Däremot så kunde ni möjligen varatveksamma på om vi skulle lyckas snickra till ett flygplan med tillräckligtlågt motstånd och där kan jag ha förståelse för om ni var nervösa ibland, mendet har vi lyckats med.Det finns inget annat flygplan som har lika snygg areafördelning somGripen, så det här är det bästa man kan göra. Var nöjda!
BERTIL WENNERHOLM:Det kan man ju vara även från estetiska synpunkter!
HANS KRUGER:Jag jobbade på Flygmotor på den tiden och det har blivit väldigt mycket pratom motorvalet och jag ska bara kommentera det lite, men jag skulle ocksåvilja komma tillbaks till Saabs initiativ. Ibland far man intryck av att detär andra som har bestämt motorvalet. Vi hade en utvärderingsgrupp inom
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Industrigruppen JAS, som förhandlade med de olika leverantörerna och vikom faktiskt fram till valet av F404. Det var väldigt tydligt tillsagt, att detär Industrigruppen JAS, som ska välja motor. Sen skulle vi ju förankra detgivetvis, alltså beskriva vad vi hade gjort och få hyfsat godkännande. Vifick hyfsat godkännande men vi fick ju inga applåder. Men motorvalet varalltså någonting som Industrigruppen JAS gjorde och som vi förankrade hosmyndigheter och försvarsmakt så småningom.Tommy lade till det sista här i sin sista kommentar, det vill säga historikenvar ju inte den bästa, när det gällde att ha valt motor och fa ett motståndi flygplanet som klarade av det motorvalet, så visst, med historien så villeman säkert ha marginal på motorn. Nu lyckades man ju väldigt bra medGripensystemet såväl med motstånd som med svängprestanda och annat. Såhär överträffade man faktiskt prestandakraven med den motor som vi valdeoch med den dragkraft som vi fick. Visst, motorn är modifierad, men jaguppfattar det som relativt begränsat.Det fanns en fråga där också, det var ju Volvo Flygmotors inblandning.Skulle det här köpas på licens eller skulle man bara tillverka eller fick manmedverka i utvecklingen? Där fick man medverka i utvecklingen, så att manhade en inhemsk kompetens och där var den här licensen väldigt viktig.Men tillbaka till initiativet. Här vill jag påstå att industrin hade ettbetydande beslutsförsprång när det gällde motorvalet till exempel, men visom satt på Flygmotor på den tiden när JAS-konceptet kom till, vi fattadenoll. Vi följde den här flygplansbeslutsdebatten och upplevde att Saab varinitiativtagare. Hur stark var Saabs roll? Jag har uppfattat att den var väldigtstark i att fa fram konceptet och driva det och sedan förankra det. Det var jualltså något som var helt nytt på den tiden. Innan var det ju materielverketsom bestämde. Man köpte skrovet från Saab eller flygplan och motorer ochall utrustning separat så det var Försvarets materielverk som egentligendesignade flygplanet kan man säga. Men här upplevde jag att Saab tog överinitiativet. Det är alltså en fråga om hur vi upplevde det.
TOMMY IVARSSON:Jo, jag kan komplettera att vi kände oss som drivare och vi såg som sagtingen möjlighet att någon annan skulle driva det här projektet framåt. Och deursprungliga idéerna vi hade, har ju visat sig stå väldigt bra. Att göra instabila
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À\JSODQ��YLVVW�LQQHElU�GHW�ULVNHU��PHQ�GHW�KDGH�YL�MX�JMRUW�lQGn��YDUH�VLJ�GHW�
var stjärt- eller nosvinge. Det hade säkert blivit så. Det var samma problem 
som hade kommit tillbaks i så fall. Det gällde ju att göra det bästa möjliga. Vi 
har en chans på 30 år och det ska bli bra helt enkelt, så bra det går att göra. 

eric KrönmarK:
Jo, men det är ju helt korrekt att det var Saab som var drivande, och det här 
kände ju jag till på ett mycket tidigt stadium. Men jag vill bara åter påpeka att 
man levde i en politisk verklighet och det var då man bedömde det politiskt 
totalt omöjligt. Det var inte bara socialdemokraterna utan framför allt i 
folkpartiet och kanske även viss tvekan i centern. Däremot kan man säga det 
att det fanns fullt stöd i det parti som fortfarande inte var ”nya moderater” 
utan var verkliga moderater, det var helt klart. Tyvärr är tillvaron sådan att 
politiken ser det bästa av verkligheten helt upp och ner. Det hade ju varit 
rimligt, men det var, som sagt var, politiskt totalt helt omöjligt. 

sven hirdman:
Ja, alltså själva JAS-konceptet fanns ju sedan länge, vilket har framgått av 
redovisningen här. Det fanns inom materielverket, det fanns inom Saab, det 
fanns på andra håll och på tjänstemannanivå. Jag upplevde dock när jag kom 
till Saab den 20 november 1979, att det var ett koncept som fanns, men det 
betraktades mer som ett framtidskoncept. Det fanns inga politiska beslut. 
Och Saab lade väl inte så stort tryck på det utan man gick igenom sakligt 
de olika saker man arbetade med. Men sedan var det en vändning som kom 
i slutet av november – december med Gullstrands PM och att vi lyckades 
övertyga eller tala med ÖB och sedan att ÖB:s rekommendation kom och Eric 
gick in där och så att säga löste upp knutarna. Det var en politisk vändning 
som gick förvånansvärt snabbt skulle jag säga, och socialdemokraterna var 
PHG�KlU�QlU�GHW�Gn�YDU�HWW� MDNWÀ\JSODQ�RFK�LQWH�HWW�DWWDFNÀ\JSODQ��9L� WDODU�
om någonting som hände på två månader politiskt, och där man fattade 
ett principbeslut som då kostade 20 – 25 miljarder kronor och som skulle 
binda oss åtminstone 20 – 30 år. Det var rätt enastående egentligen, att detta 
skedde. Det fanns en viljekraft och man kan säga att tiden var mogen. Det var 
ett antal nyckelpersoner som sade att nu måste vi ta det här beslutet. 

bertil Wennerholm:
Jo, men det är väl riktigt att den här JAS-tanken den fanns ju redan 
vid konstruktionen av 37-systemet. Det var ju ursprungligen tänkt som 
en enhetsplattform men då blev det först AJ 37 och sedan blev det 
spaningsversion av den och sedan kom JA 37. Man insåg att prestanda i den 
gamla AJ-plattformen inte räckte. Över huvud taget är ju den här fortsatta 
XWYHFNOLQJHQ�DY�HQ�À\JSODQSODWWIRUP�QnJRW�VRP�YL�NDQ�VH�Sn�SUDNWLVNW�WDJHW�
alla plattformar som har utvecklats i det här landet: 29:an uppgraderas till 
29F med efterbrännkammare, 32:an koncipierades ursprungligen som en 
tvåsitsig, tvåmotorig maskin som skulle ersätta B 18 och sedan valde man 
istället en starkare motor. Man kan jämföra med franska Vautorprojektet som 
var samtida och som resulterade i en kärra med två motorer med ungefär 
VDPPD�DQYlQGQLQJVVSHNWUXP�>VRP����DQ@��6HGDQ�Vn�UlFNWH�Gn�LQWH�GHQ�PRWRU�
VRP� VDWW� L�$� ���� RFK�6� ��� I|U� GHQ� GHOHQ� VRP� LQWH� À\JWHNQLVNW� VHWW� YDU� Vn�
mycket vidareutvecklad, men man skulle göra en jaktkärra av det och den 
hade en betydligt kraftfullare motor i J 32. Motsvarande utveckling ser man 
i 35-systemet, så det här är ju inget nytt, att man kommer underfund med att 
man måste vidareutveckla olika komponenter.

tommy ivarsson:
En snabb kommentar. Men det gick faktiskt inte att göra det förut, beroende 
på just sensorer, elektronik och föraranpassningen. Man lyckades inte. AJ 37 
är ett exempel på för stor vikt vid attackrollen och sedan konstruerar man efter 
det. Därefter kommer jaktrollen och då är det andra saker som dimensionerar. 
'HW�I|UVWD�DWW�WlQND�Sn�lU�DWW�GHW�lU�MDNWUROOHQ�VRP�VW\U�À\JIDUNRVWHQV�SUHVWDQGD�
och på nästan alla punkter, utom då vapenlast. Sedan har du det som var 
i vägen förut, till exempel radar. Kan vi göra alla moder, kan du visa för 
föraren allt vad han behöver se i olika förhållanden? Och det kunde vi ju då, 
så det var väl ganska moget, färdigt, tycker jag. 

sven-olof olson:
&KHIHQ� I|U�À\JYDSQHW�PHG�À\JVWDEHQ� VNUHY� MX� LQWH�YDG�GHW� lU� I|U� O|VQLQJ�
som tekniskt ska genomföras utan han begär en funktion som ska ha vissa 
prestanda. Nu har jag inte med mig de operativa kraven, men det var ett antal 

flygplan, visst innebär det risker, men det hade vi ju gjort ändå, vare sig detvar stjärt- eller nosvinge. Det hade säkert blivit så. Det var samma problemsom hade kommit tillbaks i så fall. Det gällde ju att göra det bästa möjliga. Vihar en chans på 30 år och det ska bli bra helt enkelt, så bra det går att göra.
ERIC KRÖNMARK:Jo, men det är ju helt korrekt att det var Saab som var drivande, och det härkände ju jag till på ett mycket tidigt stadium. Men jag vill bara åter påpeka attman levde i en politisk verklighet och det var då man bedömde det politiskttotalt omöjligt. Det var inte bara socialdemokraterna utan framför allt ifolkpartiet och kanske även viss tvekan i centern. Däremot kan man säga detatt det fanns fullt stöd i det parti som fortfarande inte var "nya moderater"utan var verkliga moderater, det var helt klart. Tyvärr är tillvaron sådan attpolitiken ser det bästa av verkligheten helt upp och ner. Det hade ju varitrimligt, men det var, som sagt var, politiskt totalt helt omöjligt.
SVEN HIRDMAN:Ja, alltså själva JAS-konceptet fanns ju sedan länge, vilket har framgått avredovisningen här. Det fanns inom materielverket, det fanns inom Saab, detfanns på andra håll och på tjänstemannanivå. Jag upplevde dock när jag komtill Saab den 20 november 1979, att det var ett koncept som fanns, men detbetraktades mer som ett framtidskoncept. Det fanns inga politiska beslut.Och Saab lade väl inte så stort tryck på det utan man gick igenom sakligtde olika saker man arbetade med. Men sedan var det en vändning som komi slutet av november — december med Gullstrands PM och att vi lyckadesövertyga eller tala med ÖB och sedan att ÖB:s rekommendation kom och Ericgick in där och så att säga löste upp knutarna. Det var en politisk vändningsom gick förvånansvärt snabbt skulle jag säga, och socialdemokraterna varmed här när det då var ett jaktflygplan och inte ett attackflygplan. Vi talarom någonting som hände på två månader politiskt, och där man fattadeett principbeslut som då kostade 20 — 25 miljarder kronor och som skullebinda oss åtminstone 20 — 30 år. Det var rätt enastående egentligen, att dettaskedde. Det fanns en viljekraft och man kan säga att tiden var mogen. Det varett antal nyckelpersoner som sade att nu måste vi ta det här beslutet.
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BERTIL WENNERHOLM:Jo, men det är väl riktigt att den här JAS-tanken den fanns ju redanvid konstruktionen av 37-systemet. Det var ju ursprungligen tänkt somen enhetsplattform men då blev det först AJ 37 och sedan blev detspaningsversion av den och sedan kom JA 37. Man insåg att prestanda i dengamla AJ-plattformen inte räckte. Över huvud taget är ju den här fortsattautvecklingen av en flygplanplattform något som vi kan se på praktiskt tagetalla plattformar som har utvecklats i det här landet: 29:an uppgraderas till29F med efterbrännkammare, 32:an koncipierades ursprungligen som entvåsitsig, tvåmotorig maskin som skulle ersätta B 18 och sedan valde manistället en starkare motor. Man kan jämföra med franska Vautorprojektet somvar samtida och som resulterade i en kärra med två motorer med ungefärsamma användningsspektrum [som 32:an]. Sedan så räckte då inte den motorsom satt i A 32, och S 32 för den delen som inte flygtekniskt sett var såmycket vidareutvecklad, men man skulle göra en jaktkärra av det och denhade en betydligt kraftfullare motor i J 32. Motsvarande utveckling ser mani 35-systemet, så det här är ju inget nytt, att man kommer underfund med attman måste vidareutveckla olika komponenter.
TOMMY IVARSSON:En snabb kommentar. Men det gick faktiskt inte att göra det förut, beroendepå just sensorer, elektronik och föraranpassningen. Man lyckades inte. AJ 37är ett exempel på för stor vikt vid attackrollen och sedan konstruerar man efterdet. Därefter kommer jaktrollen och då är det andra saker som dimensionerar.Det första att tänka på är att det är jaktrollen som styr flygfarkostens prestandaoch på nästan alla punkter, utom då vapenlast. Sedan har du det som vari vägen förut, till exempel radar. Kan vi göra alla moder, kan du visa förföraren allt vad han behöver se i olika förhållanden? Och det kunde vi ju då,så det var väl ganska moget, färdigt, tycker jag.
SVEN-OLOF OLSON:Chefen för flygvapnet med flygstaben skrev ju inte vad det är för lösningsom tekniskt ska genomföras utan han begär en funktion som ska ha vissaprestanda. Nu har jag inte med mig de operativa kraven, men det var ett antal
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À\JSODQ��YLVVW�LQQHElU�GHW�ULVNHU��PHQ�GHW�KDGH�YL�MX�JMRUW�lQGn��YDUH�VLJ�GHW�
var stjärt- eller nosvinge. Det hade säkert blivit så. Det var samma problem 
som hade kommit tillbaks i så fall. Det gällde ju att göra det bästa möjliga. Vi 
har en chans på 30 år och det ska bli bra helt enkelt, så bra det går att göra. 

eric KrönmarK:
Jo, men det är ju helt korrekt att det var Saab som var drivande, och det här 
kände ju jag till på ett mycket tidigt stadium. Men jag vill bara åter påpeka att 
man levde i en politisk verklighet och det var då man bedömde det politiskt 
totalt omöjligt. Det var inte bara socialdemokraterna utan framför allt i 
folkpartiet och kanske även viss tvekan i centern. Däremot kan man säga det 
att det fanns fullt stöd i det parti som fortfarande inte var ”nya moderater” 
utan var verkliga moderater, det var helt klart. Tyvärr är tillvaron sådan att 
politiken ser det bästa av verkligheten helt upp och ner. Det hade ju varit 
rimligt, men det var, som sagt var, politiskt totalt helt omöjligt. 

sven hirdman:
Ja, alltså själva JAS-konceptet fanns ju sedan länge, vilket har framgått av 
redovisningen här. Det fanns inom materielverket, det fanns inom Saab, det 
fanns på andra håll och på tjänstemannanivå. Jag upplevde dock när jag kom 
till Saab den 20 november 1979, att det var ett koncept som fanns, men det 
betraktades mer som ett framtidskoncept. Det fanns inga politiska beslut. 
Och Saab lade väl inte så stort tryck på det utan man gick igenom sakligt 
de olika saker man arbetade med. Men sedan var det en vändning som kom 
i slutet av november – december med Gullstrands PM och att vi lyckades 
övertyga eller tala med ÖB och sedan att ÖB:s rekommendation kom och Eric 
gick in där och så att säga löste upp knutarna. Det var en politisk vändning 
som gick förvånansvärt snabbt skulle jag säga, och socialdemokraterna var 
PHG�KlU�QlU�GHW�Gn�YDU�HWW� MDNWÀ\JSODQ�RFK�LQWH�HWW�DWWDFNÀ\JSODQ��9L� WDODU�
om någonting som hände på två månader politiskt, och där man fattade 
ett principbeslut som då kostade 20 – 25 miljarder kronor och som skulle 
binda oss åtminstone 20 – 30 år. Det var rätt enastående egentligen, att detta 
skedde. Det fanns en viljekraft och man kan säga att tiden var mogen. Det var 
ett antal nyckelpersoner som sade att nu måste vi ta det här beslutet. 

bertil Wennerholm:
Jo, men det är väl riktigt att den här JAS-tanken den fanns ju redan 
vid konstruktionen av 37-systemet. Det var ju ursprungligen tänkt som 
en enhetsplattform men då blev det först AJ 37 och sedan blev det 
spaningsversion av den och sedan kom JA 37. Man insåg att prestanda i den 
gamla AJ-plattformen inte räckte. Över huvud taget är ju den här fortsatta 
XWYHFNOLQJHQ�DY�HQ�À\JSODQSODWWIRUP�QnJRW�VRP�YL�NDQ�VH�Sn�SUDNWLVNW�WDJHW�
alla plattformar som har utvecklats i det här landet: 29:an uppgraderas till 
29F med efterbrännkammare, 32:an koncipierades ursprungligen som en 
tvåsitsig, tvåmotorig maskin som skulle ersätta B 18 och sedan valde man 
istället en starkare motor. Man kan jämföra med franska Vautorprojektet som 
var samtida och som resulterade i en kärra med två motorer med ungefär 
VDPPD�DQYlQGQLQJVVSHNWUXP�>VRP����DQ@��6HGDQ�Vn�UlFNWH�Gn�LQWH�GHQ�PRWRU�
VRP� VDWW� L�$� ���� RFK�6� ��� I|U� GHQ� GHOHQ� VRP� LQWH� À\JWHNQLVNW� VHWW� YDU� Vn�
mycket vidareutvecklad, men man skulle göra en jaktkärra av det och den 
hade en betydligt kraftfullare motor i J 32. Motsvarande utveckling ser man 
i 35-systemet, så det här är ju inget nytt, att man kommer underfund med att 
man måste vidareutveckla olika komponenter.

tommy ivarsson:
En snabb kommentar. Men det gick faktiskt inte att göra det förut, beroende 
på just sensorer, elektronik och föraranpassningen. Man lyckades inte. AJ 37 
är ett exempel på för stor vikt vid attackrollen och sedan konstruerar man efter 
det. Därefter kommer jaktrollen och då är det andra saker som dimensionerar. 
'HW�I|UVWD�DWW�WlQND�Sn�lU�DWW�GHW�lU�MDNWUROOHQ�VRP�VW\U�À\JIDUNRVWHQV�SUHVWDQGD�
och på nästan alla punkter, utom då vapenlast. Sedan har du det som var 
i vägen förut, till exempel radar. Kan vi göra alla moder, kan du visa för 
föraren allt vad han behöver se i olika förhållanden? Och det kunde vi ju då, 
så det var väl ganska moget, färdigt, tycker jag. 

sven-olof olson:
&KHIHQ� I|U�À\JYDSQHW�PHG�À\JVWDEHQ� VNUHY� MX� LQWH�YDG�GHW� lU� I|U� O|VQLQJ�
som tekniskt ska genomföras utan han begär en funktion som ska ha vissa 
prestanda. Nu har jag inte med mig de operativa kraven, men det var ett antal 

flygplan, visst innebär det risker, men det hade vi ju gjort ändå, vare sig detvar stjärt- eller nosvinge. Det hade säkert blivit så. Det var samma problemsom hade kommit tillbaks i så fall. Det gällde ju att göra det bästa möjliga. Vihar en chans på 30 år och det ska bli bra helt enkelt, så bra det går att göra.
ERIC KRÖNMARK:Jo, men det är ju helt korrekt att det var Saab som var drivande, och det härkände ju jag till på ett mycket tidigt stadium. Men jag vill bara åter påpeka attman levde i en politisk verklighet och det var då man bedömde det politiskttotalt omöjligt. Det var inte bara socialdemokraterna utan framför allt ifolkpartiet och kanske även viss tvekan i centern. Däremot kan man säga detatt det fanns fullt stöd i det parti som fortfarande inte var "nya moderater"utan var verkliga moderater, det var helt klart. Tyvärr är tillvaron sådan attpolitiken ser det bästa av verkligheten helt upp och ner. Det hade ju varitrimligt, men det var, som sagt var, politiskt totalt helt omöjligt.
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BERTIL WENNERHOLM:Jo, men det är väl riktigt att den här JAS-tanken den fanns ju redanvid konstruktionen av 37-systemet. Det var ju ursprungligen tänkt somen enhetsplattform men då blev det först AJ 37 och sedan blev detspaningsversion av den och sedan kom JA 37. Man insåg att prestanda i dengamla AJ-plattformen inte räckte. Över huvud taget är ju den här fortsattautvecklingen av en flygplanplattform något som vi kan se på praktiskt tagetalla plattformar som har utvecklats i det här landet: 29:an uppgraderas till29F med efterbrännkammare, 32:an koncipierades ursprungligen som entvåsitsig, tvåmotorig maskin som skulle ersätta B 18 och sedan valde manistället en starkare motor. Man kan jämföra med franska Vautorprojektet somvar samtida och som resulterade i en kärra med två motorer med ungefärsamma användningsspektrum [som 32:an]. Sedan så räckte då inte den motorsom satt i A 32, och S 32 för den delen som inte flygtekniskt sett var såmycket vidareutvecklad, men man skulle göra en jaktkärra av det och denhade en betydligt kraftfullare motor i J 32. Motsvarande utveckling ser mani 35-systemet, så det här är ju inget nytt, att man kommer underfund med attman måste vidareutveckla olika komponenter.
TOMMY IVARSSON:En snabb kommentar. Men det gick faktiskt inte att göra det förut, beroendepå just sensorer, elektronik och föraranpassningen. Man lyckades inte. AJ 37är ett exempel på för stor vikt vid attackrollen och sedan konstruerar man efterdet. Därefter kommer jaktrollen och då är det andra saker som dimensionerar.Det första att tänka på är att det är jaktrollen som styr flygfarkostens prestandaoch på nästan alla punkter, utom då vapenlast. Sedan har du det som vari vägen förut, till exempel radar. Kan vi göra alla moder, kan du visa förföraren allt vad han behöver se i olika förhållanden? Och det kunde vi ju då,så det var väl ganska moget, färdigt, tycker jag.
SVEN-OLOF OLSON:Chefen för flygvapnet med flygstaben skrev ju inte vad det är för lösningsom tekniskt ska genomföras utan han begär en funktion som ska ha vissaprestanda. Nu har jag inte med mig de operativa kraven, men det var ett antal
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punkter såsom topphöjd, fart, förmåga att bära vapen. I stort sett var kraven 
uppställda på ett entydigt och klart sätt. Där stod det givetvis inte vilken 
teknisk lösning man skulle ha på detta, utan det är ju det naturliga att det är 
den operativa sidan som ställer kravet på funktion. 

När man nu hör diskussionen om motorn så tänker jag återigen på Ströyer, 
VRP�ULWDGH�HQ�UROLJ�ELOG�GlU�À\JYDSHQFKHIHQ�VWnU�RFK�KnOOHU�L�PRWRUQ�PHGDQ�
Nisse Sköld står och gör tummen ned hela tiden och det upplevde jag även 
när jag satt i militärledningen under projektets gång långt senare. Nåväl, vad 
MDJ�YLOOH�VlJD�lU��DWW�QlU�PDQ�VHGDQ�WLWWDU�L�IDFLW�RFK�À\JSODQHW�À|J�RFK�GHW�À|J�
med den utrustning som tidigare utsatts för ganska mycket kritik från olika 
håll, så uppfyllde JAS 39 Gripen med den motorn som satt i, samtliga de krav 
VRP�&KHIHQ�I|U�À\JYDSQHW�lYHQ�I|UH�PLJ�KDGH�VWlOOW�XSS�VRP�PnOVlWWQLQJ�I|U�
À\JSODQHW�RFK�PRW�GHQ�EDNJUXQGHQ�Vn�W\FNHU�MDJ�DWW�P\FNHW�DY�GH�KlU�WYLYOHQ�
VRP�UHGRYLVDGHV�IUnQ�E|UMDQ�NRP�Sn�VNDP��)O\JYDSQHW�¿FN�GHW�À\JSODQ�VRP�
GHW�KDGH�EHJlUW�PHG�YLVVD�SUHVWDQGD�RFK�GHW�¿FN�GHW�PHG�UnJH��

olle göransson:
Jo, det jag skulle vilja påminna om och det var ju detta: Den teknikförändring 
som skedde under 60-talet. Den var ju enorm egentligen. Vi byggde upp en 
industri inom försvaret, som skulle ha 1000-tals nya anställda bara för att 
klara av den gamla tekniken med rörbestyckning och så vidare. 

Men sedan kommer mitten på 60-talet, problemet med att halvledare och 
datorer och annat. Det växte upp och det betydde ju massor av folk som 
inte behövdes i industrin. Jag tycker det är en viktig del i den historiska 
utvecklingen, varför man hamnar på JAS.

bertil Wennerholm:
Tack, ska du ha och därmed sätter vi punkt för förmiddagens teman och 
bryter för lunch.

Tema 3
bertil Wennerholm:
Dagens tredje tema är offertutvärderingen av det svenska JAS-
systemet och dess utländska konkurrenter. Offerter infordrades, som 
YL�KDU�K|UW�� IUnQ�ÀHUD�ROLND� OHYHUDQW|UHU�KlU�SDUDOOHOOW�PHG�GH�VYHQVND�RFK�
de utvärderades då samtidigt. Hur dokumenterades då kraven inför det 
här? Hur skedde utvärderingarna av den mångdimensionella kravbilden, 
operativt, taktiskt, tekniskt och ekonomiskt? Vilken påverkan skedde under 
utvärderingsprocessen på de olika myndigheter och grupper som genomförde 
den och hur interagerade de här grupperna? Och hur hanterades frågorna 
om den framtida svenska industrikompetensen och sysselsättningen i 
offertutvärderingen och i beslutprocessen? Det är det vi ska ägna de närmaste 
en och en halv timmarna. 

Nu har vi idel nya namn i panelen. Peter Nordbeck var chef för 
studieavdelningen på försvarsstabens planeringsledning mellan den 1 maj 
1979 och den 30 september 1981 och återkom efter en sjökommendering 
som sektionschef för Plan 1 ett år senare. 

Kent Harrskog tjänstgjorde på Peters avdelning från den 1 april 1979 till 
den 1 augusti 1981. 

*XQQDU� 6WnKO� WMlQVWJMRUGH� Sn� À\JVWDEHQV� SODQHULQJVDYGHOQLQJ� GHQ� ��
oktober 1980 till den 30 juni 1981 för att då bli chef för avdelningen till den 
30 september 1982. 

Erik-Johan Hjelm var chef för arméstabens studieavdelning den 1 oktober 
1980 till den 30 september 1981 för att sedan efterträda Peter Nordbeck som 
chef för försvarsstabens studieavdelning till den 1 mars 1983. 

Sven-Olof Hökborg var chef för planeringen på FMV-F den 1 juli 1979 
WLOO�GHQ����PDM������I|U�DWW�Gn�EOL�FKHI�I|U�À\JSODQDYGHOQLQJHQ�WLOO�������+DQ�
blev tillika C JAS när JAS-programmet tillkom. 

Bo Tarras-Wahlberg var operationsanalytiker på FOA 1 från 1980. 
Alla i panelen deltog alltså på något sätt i utvärderingsprocessen av de 

aktuella alternativen för JAS-projektet. 
Våren 1981 kom offerterna på de olika alternativen in och ett intensivt 

utvärderingsarbete skedde under året. Redan under början av hösten började 
man luta åt alternativet med svensk utveckling och produktion. Av de 
utredningar som gjorts de närmaste föregående åren, framgår det tydligt att 

punkter såsom topphöjd, fart, förmåga att bära vapen. I stort sett var kravenuppställda på ett entydigt och klart sätt. Där stod det givetvis inte vilkenteknisk lösning man skulle ha på detta, utan det är ju det naturliga att det ärden operativa sidan som ställer kravet på funktion.När man nu hör diskussionen om motorn så tänker jag återigen på Ströyer,som ritade en rolig bild där flygvapenchefen står och håller i motorn medanNisse Sköld står och gör tummen ned hela tiden och det upplevde jag ävennär jag satt i militärledningen under projektets gång långt senare. Nåväl, vadjag ville säga är, att när man sedan tittar i facit och flygplanet flög och det flögmed den utrustning som tidigare utsatts för ganska mycket kritik från olikahåll, så uppfyllde JAS 39 Gripen med den motorn som satt i, samtliga de kravsom Chefen för flygvapnet även före mig hade ställt upp som målsättning förflygplanet och mot den bakgrunden så tycker jag att mycket av de här tvivlensom redovisades från början kom på skam. Flygvapnet fick det flygplan somdet hade begärt med vissa prestanda och det fick det med råge.
OLLE GÖRANSSON:Jo, det jag skulle vilja påminna om och det var ju detta: Den teknikförändringsom skedde under 60-talet. Den var ju enorm egentligen. Vi byggde upp enindustri inom försvaret, som skulle ha 1000-tals nya anställda bara för attklara av den gamla tekniken med rörbestyckning och så vidare.Men sedan kommer mitten på 60-talet, problemet med att halvledare ochdatorer och annat. Det växte upp och det betydde ju massor av folk sominte behövdes i industrin. Jag tycker det är en viktig del i den historiskautvecklingen, varför man hamnar på JAS.
BERTIL WENNERHOLM:Tack, ska du ha och därmed sätter vi punkt för förmiddagens teman ochbryter för lunch.
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Tema 3
BERTIL WENNERHOLM:Dagens tredje tema är offertutvärderingen av det svenska JAS-systemet och dess utländska konkurrenter. Offerter infordrades, somvi har hört, från flera olika leverantörer här parallellt med de svenska ochde utvärderades då samtidigt. Hur dokumenterades då kraven inför dethär? Hur skedde utvärderingarna av den mångdimensionella kravbilden,operativt, taktiskt, tekniskt och ekonomiskt? Vilken påverkan skedde underutvärderingsprocessen på de olika myndigheter och grupper som genomfördeden och hur interagerade de här grupperna? Och hur hanterades frågornaom den framtida svenska industrikompetensen och sysselsättningen ioffertutvärderingen och i beslutprocessen? Det är det vi ska ägna de närmasteen och en halv timmarna.Nu har vi idel nya namn i panelen. Peter Nordbeck var chef förstudieavdelningen på försvarsstabens planeringsledning mellan den 1 maj1979 och den 30 september 1981 och återkom efter en sjökommenderingsom sektionschef för Plan 1 ett år senare.Kent Harrskog tjänstgjorde på Peters avdelning från den 1 april 1979 tillden 1 augusti 1981.Gunnar Ståhl tjänstgjorde på flygstabens planeringsavdelning den 1oktober 1980 till den 30 juni 1981 för att då bli chef för avdelningen till den30 september 1982.Erik-Johan Hjelm var chef för armstabens studieavdelning den 1 oktober1980 till den 30 september 1981 för att sedan efterträda Peter Nordbeck somchef för försvarsstabens studieavdelning till den 1 mars 1983.Sven-Olof Hökborg var chef för planeringen på FMV-F den 1 juli 1979till den 22 maj 1980 för att då bli chef för flygplanavdelningen till 1989. Hanblev tillika C JAS när JAS-programmet tillkom.Bo Tarras-Wahlberg var operationsanalytiker på FOA 1 från 1980.Alla i panelen deltog alltså på något sätt i utvärderingsprocessen av deaktuella alternativen för JAS-projektet.Våren 1981 kom offerterna på de olika alternativen in och ett intensivtutvärderingsarbete skedde under året. Redan under början av hösten börjademan luta åt alternativet med svensk utveckling och produktion. Av deutredningar som gjorts de närmaste föregående åren, framgår det tydligt att
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de samhälleliga aspekterna av anskaffningsalternativen hela tiden ägnades 
stor uppmärksamhet och det har vi också hört under förmiddagen idag. 
När och hur började den inriktningen att konkret påverka utvärderingen av 
alternativen? Ja, det är kring de här frågorna som jag vill att inläggen under 
det här temat ska cirkla idag. Därmed ska jag lämna ordet till Peter, varsågod!

 
Peter nordbecK:
Tackar! Ja, som det sades här så var jag chef för studieavdelningen 
i försvarsstaben. I den egenskapen ansvarade jag för en del av de så 
kallade perspektivstudierna. Studieavdelningen var sammanhållande 
för perspektivplan del 1, som avsåg den långsiktiga inriktningen av 
Försvarsmakten. Planeringsavdelningen ansvarade för perspektivplan del 2, 
som var en mer konkret planeringsinriktning. Jag vill påstå att när vi kom in i 
mitten av 70-talet så hade försvarsmaktens studieorganisation satt sig ganska 
väl och vi hade hittat formerna för hur man skulle genomföra långsiktiga 
operativa studier, som skulle ligga till grund för inriktning och utveckling av 
olika former av projekt. Det var i perspektivplanen del 1 som överlämnades 
till regeringen i februari 1979, som vi tecknade idén om att långsiktigt gå 
mot ett JAS-system. Det var alltså en funktion. Det var ju i och för sig inget 
nytt, för detta hade man talat om redan i samband med 37-systemet. Men 
GHW�NXQGH�LQWH�EOL�HWW�ULNWLJW�HQKHWVÀ\JSODQ�DY�WHNQLVND�VNlO�KHOW�HQNHOW��,�GHQ�
perspektivplan jag tidigare nämnde indikerade vi dock att teknikutvecklingen 
VNXOOH�J|UD�GHW�P|MOLJW�DWW�XWYHFNOD�HWW�PLQGUH�HQKHWVÀ\JSODQ��VRP�VN\GGDW�DY�
ett omfattande bassystem skulle kunna lösa både jakt- och attackuppgifter. Jag 
vill i sammanhanget säga att i de där studierna före hade vi också behandlat 
B3LA. Jag tycker inte vi ska klä oss i aska allt för mycket när det gäller 
%�/$��+HOD� LGpQ�PHG�GHW�À\JV\VWHPHW�YDU��DWW�GHW�JHQRP�HQ�EHVW\FNQLQJ�
med mycket långräckviddiga robotar och ett bra bassystem skulle ha en 
betydande operativ effekt. Vi konstaterade i studierna att den hotbild, som 
successivt växte fram, innefattade en markant ökning av jaktens räckvidder 
hos motståndarsidan och detta skapade problem för oss. Det var därför vi 
fäste väldigt stor uppmärksamhet på att i framtiden måste vi fokusera mera 
Sn�MDNWUROOHQ�VRP�VnGDQ��'lUI|U�DWW�YL�¿FN�SUREOHP�PHG�KXU�DWWDFNV\VWHPHW�
skulle nå fram till ett anfallsläge. Det gick inte att bara lita på bassystemet, 
XWDQ�YL�EOHY�WLOOEDNDWU\FNWD�L�EDVV\VWHPHW��bYHQ�RP�YL�KDGH�OnQJUlFNYLGGLJD�

vapen, så var vi tvingade att ta striden med jakten. Det var därför vi pekade 
på att jaktrollen blir alltmer väsentlig i framtiden. Det sa vi väldigt tydligt i 
de här perspektivstudierna. 

Under vintern 1979/80 blev jag inkallad till min dåvarande chef, Lars-
Bertil Persson, som sa ”Peter, ni ska sätta igång och göra en operativ värdering 
av JAS-systemet.” Värderingen gjordes av samma studiegrupp, som hade 
genomfört perspektivstudierna. Det var ett ganska sammansvetsat studiegäng 
som tog hand om uppgiften och vi kände en stor tillförsikt att det skulle vi nog 
kunna lösa. Vår uppgift var att värdera de operativa egenskaperna hos F-18, 
F-16 och JAS-systemet. Jag hade inte tänkt vara mer långrandig utan lämna 
ordet till Kent Harrskog, som var med i de här studierna tillsammans med 
representanter från alla försvarsgrensstaber, FOA och FMV. Det var alltså en 
bred representation av alla i de här studierna. Senare vill jag beskriva hur jag 
upplevde att studien togs emot av ÖB. 

Kent harrsKog:
Jag tänkte faktiskt börja med att säga att det här är ett ganska stort jobb som 
ligger på dig, Bertil, och ni som håller på med det här, därför att vi har ju alla 
varit inblandade i det här och vi vet ju i alla sammanhang att alla har sin del, 
men vad vi har är brottstycken. Ingen har totalblicken. Det är ett jättejobb att 
In�LKRS�QnJRQ�VDQQLQJ��RP�GHW�¿QQV�QnJRQ�VDQQLQJ�|YHUKXYXGWDJHW��6n�RP�YL�
ska koncentrera oss på den perioden, som du sa, 1978 till -83 och vad var jag 
då? Jo, jag var en major från försvarsstaben, nyss kommen ifrån MHS 1978, 
inkastad i dessa perspektivplanestudier. Jag hade varit attackpilot på F 7, 
KDGH�YDULW�SURYÀ\JDUH�Sn�)F�>)|UV|NVFHQWUDOHQ��HQKHW�XQGHU�)09�3529�Sn�
0DOPVOlWW��UHG��DQP�@��'HW�KlU�YDU�YlO�PLQ�VW|UVWD��PLQ�I|UVWD�VWDEVHUIDUHQKHW��
'HW� NlQGHV� OLWH� NRQVWLJW� DWW� Jn� WLOO� *Un� KXVHW� >PLOLWlUVWDEVE\JJQDGHQ� Sn�
.RPPHQG|UVJDWDQ�PHG�EODQG�DQQDW�GnYDUDQGH�I|UVYDUVVWDEHQ@�RFNVn��PHQ�
det gick ju. Jag måste säga att den tiden som jag var på studieavdelningen var 
en av mina bästa. Jag lärde mig otroligt mycket vad gäller operationer, vad 
gäller sammanhang och det ena med det andra. Jag säger detta därför att jag 
är ganska stolt över vad vi åstadkom.

Vad jag egentligen tänkte prata om är den här sommaren 1981, då vi 
skulle göra dessa operativa studier. Studiegruppen vi hade var ju sammansatt 
LQWH�EDUD�DY�I|UVYDUVVWDEHQ�XWDQ�GHW�YDU�À\JVWDEHQ��DUPpVWDEHQ��PDULQVWDEHQ�

de samhälleliga aspekterna av anskaffningsalternativen hela tiden ägnadesstor uppmärksamhet och det har vi också hört under förmiddagen idag.När och hur började den inriktningen att konkret påverka utvärderingen avalternativen? Ja, det är kring de här frågorna som jag vill att inläggen underdet här temat ska cirkla idag. Därmed ska jag lämna ordet till Peter, varsågod!
PETER NORDBECK:Tackar! Ja, som det sades här så var jag chef för studieavdelningeni försvarsstaben. I den egenskapen ansvarade jag för en del av de såkallade perspektivstudierna. Studieavdelningen var sammanhållandeför perspektivplan del 1, som avsåg den långsiktiga inriktningen avFörsvarsmakten. Planeringsavdelningen ansvarade för perspektivplan del 2,som var en mer konkret planeringsinriktning. Jag vill påstå att när vi kom in imitten av 70-talet så hade försvarsmaktens studieorganisation satt sig ganskaväl och vi hade hittat formerna för hur man skulle genomföra långsiktigaoperativa studier, som skulle ligga till grund för inriktning och utveckling avolika former av projekt. Det var i perspektivplanen del 1 som överlämnadestill regeringen i februari 1979, som vi tecknade i&n om att långsiktigt gåmot ett JAS-system. Det var alltså en funktion. Det var ju i och för sig ingetnytt, för detta hade man talat om redan i samband med 37-systemet. Mendet kunde inte bli ett riktigt enhetsflygplan av tekniska skäl helt enkelt. I denperspektivplan jag tidigare nämnde indikerade vi dock att teknikutvecklingenskulle göra det möjligt att utveckla ett mindre enhetsflygplan, som skyddat avett omfattande bassystem skulle kunna lösa både jakt- och attackuppgifter. Jagvill i sammanhanget säga att i de där studierna före hade vi också behandlatB3LA. Jag tycker inte vi ska klä oss i aska allt för mycket när det gällerB3LA. Hela i&n med det flygsystemet var, att det genom en bestyckningmed mycket långräckviddiga robotar och ett bra bassystem skulle ha enbetydande operativ effekt. Vi konstaterade i studierna att den hotbild, somsuccessivt växte fram, innefattade en markant ökning av jaktens räckvidderhos motståndarsidan och detta skapade problem för oss. Det var därför vifäste väldigt stor uppmärksamhet på att i framtiden måste vi fokusera merapå jaktrollen som sådan. Därför att vi fick problem med hur attacksystemetskulle nå fram till ett anfallsläge. Det gick inte att bara lita på bassystemet,utan vi blev tillbakatryckta i bassystemet. Även om vi hade långräckviddiga
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vapen, så var vi tvingade att ta striden med jakten. Det var därför vi pekadepå att jaktrollen blir alltmer väsentlig i framtiden. Det sa vi väldigt tydligt ide här perspektivstudierna.Under vintern 1979/80 blev jag inkallad till min dåvarande chef, Lars-Bertil Persson, som sa "Peter, ni ska sätta igång och göra en operativ värderingav JAS-systemet." Värderingen gjordes av samma studiegrupp, som hadegenomfört perspektivstudierna. Det var ett ganska sammansvetsat studiegängsom tog hand om uppgiften och vi kände en stor tillförsikt att det skulle vi nogkunna lösa. Vår uppgift var att värdera de operativa egenskaperna hos F-18,F-16 och JAS-systemet. Jag hade inte tänkt vara mer långrandig utan lämnaordet till Kent Harrskog, som var med i de här studierna tillsammans medrepresentanter från alla försvarsgrensstaber, FOA och FMV. Det var alltså enbred representation av alla i de här studierna. Senare vill jag beskriva hur jagupplevde att studien togs emot av ÖB.
KENT HARRSKOG:Jag tänkte faktiskt börja med att säga att det här är ett ganska stort jobb somligger på dig, Bertil, och ni som håller på med det här, därför att vi har ju allavarit inblandade i det här och vi vet ju i alla sammanhang att alla har sin del,men vad vi har är brottstycken. Ingen har totalblicken. Det är ett jättejobb attfa ihop någon sanning, om det finns någon sanning överhuvudtaget. Så om viska koncentrera oss på den perioden, som du sa, 1978 till -83 och vad var jagdå? Jo, jag var en major från försvarsstaben, nyss kommen ifrån MHS 1978,inkastad i dessa perspektivplanestudier. Jag hade varit attackpilot på F 7,hade varit provflygare på Fc [Försökscentralen, enhet under FMV:PROV påMalmslätt, red. anm.]. Det här var väl min största, min första stabserfarenhet.Det kändes lite konstigt att gå till Grå huset [militärstabsbyggnaden påKommendörsgatan med bland annat dåvarande försvarsstaben] också, mendet gick ju. Jag måste säga att den tiden som jag var på studieavdelningen varen av mina bästa. Jag lärde mig otroligt mycket vad gäller operationer, vadgäller sammanhang och det ena med det andra. Jag säger detta därför att jagär ganska stolt över vad vi åstadkom.Vad jag egentligen tänkte prata om är den här sommaren 1981, då viskulle göra dessa operativa studier. Studiegruppen vi hade var ju sammansattinte bara av försvarsstaben utan det var flygstaben, armstaben, marinstaben
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de samhälleliga aspekterna av anskaffningsalternativen hela tiden ägnades 
stor uppmärksamhet och det har vi också hört under förmiddagen idag. 
När och hur började den inriktningen att konkret påverka utvärderingen av 
alternativen? Ja, det är kring de här frågorna som jag vill att inläggen under 
det här temat ska cirkla idag. Därmed ska jag lämna ordet till Peter, varsågod!

 
Peter nordbecK:
Tackar! Ja, som det sades här så var jag chef för studieavdelningen 
i försvarsstaben. I den egenskapen ansvarade jag för en del av de så 
kallade perspektivstudierna. Studieavdelningen var sammanhållande 
för perspektivplan del 1, som avsåg den långsiktiga inriktningen av 
Försvarsmakten. Planeringsavdelningen ansvarade för perspektivplan del 2, 
som var en mer konkret planeringsinriktning. Jag vill påstå att när vi kom in i 
mitten av 70-talet så hade försvarsmaktens studieorganisation satt sig ganska 
väl och vi hade hittat formerna för hur man skulle genomföra långsiktiga 
operativa studier, som skulle ligga till grund för inriktning och utveckling av 
olika former av projekt. Det var i perspektivplanen del 1 som överlämnades 
till regeringen i februari 1979, som vi tecknade idén om att långsiktigt gå 
mot ett JAS-system. Det var alltså en funktion. Det var ju i och för sig inget 
nytt, för detta hade man talat om redan i samband med 37-systemet. Men 
GHW�NXQGH�LQWH�EOL�HWW�ULNWLJW�HQKHWVÀ\JSODQ�DY�WHNQLVND�VNlO�KHOW�HQNHOW��,�GHQ�
perspektivplan jag tidigare nämnde indikerade vi dock att teknikutvecklingen 
VNXOOH�J|UD�GHW�P|MOLJW�DWW�XWYHFNOD�HWW�PLQGUH�HQKHWVÀ\JSODQ��VRP�VN\GGDW�DY�
ett omfattande bassystem skulle kunna lösa både jakt- och attackuppgifter. Jag 
vill i sammanhanget säga att i de där studierna före hade vi också behandlat 
B3LA. Jag tycker inte vi ska klä oss i aska allt för mycket när det gäller 
%�/$��+HOD� LGpQ�PHG�GHW�À\JV\VWHPHW�YDU��DWW�GHW�JHQRP�HQ�EHVW\FNQLQJ�
med mycket långräckviddiga robotar och ett bra bassystem skulle ha en 
betydande operativ effekt. Vi konstaterade i studierna att den hotbild, som 
successivt växte fram, innefattade en markant ökning av jaktens räckvidder 
hos motståndarsidan och detta skapade problem för oss. Det var därför vi 
fäste väldigt stor uppmärksamhet på att i framtiden måste vi fokusera mera 
Sn�MDNWUROOHQ�VRP�VnGDQ��'lUI|U�DWW�YL�¿FN�SUREOHP�PHG�KXU�DWWDFNV\VWHPHW�
skulle nå fram till ett anfallsläge. Det gick inte att bara lita på bassystemet, 
XWDQ�YL�EOHY�WLOOEDNDWU\FNWD�L�EDVV\VWHPHW��bYHQ�RP�YL�KDGH�OnQJUlFNYLGGLJD�

vapen, så var vi tvingade att ta striden med jakten. Det var därför vi pekade 
på att jaktrollen blir alltmer väsentlig i framtiden. Det sa vi väldigt tydligt i 
de här perspektivstudierna. 

Under vintern 1979/80 blev jag inkallad till min dåvarande chef, Lars-
Bertil Persson, som sa ”Peter, ni ska sätta igång och göra en operativ värdering 
av JAS-systemet.” Värderingen gjordes av samma studiegrupp, som hade 
genomfört perspektivstudierna. Det var ett ganska sammansvetsat studiegäng 
som tog hand om uppgiften och vi kände en stor tillförsikt att det skulle vi nog 
kunna lösa. Vår uppgift var att värdera de operativa egenskaperna hos F-18, 
F-16 och JAS-systemet. Jag hade inte tänkt vara mer långrandig utan lämna 
ordet till Kent Harrskog, som var med i de här studierna tillsammans med 
representanter från alla försvarsgrensstaber, FOA och FMV. Det var alltså en 
bred representation av alla i de här studierna. Senare vill jag beskriva hur jag 
upplevde att studien togs emot av ÖB. 

Kent harrsKog:
Jag tänkte faktiskt börja med att säga att det här är ett ganska stort jobb som 
ligger på dig, Bertil, och ni som håller på med det här, därför att vi har ju alla 
varit inblandade i det här och vi vet ju i alla sammanhang att alla har sin del, 
men vad vi har är brottstycken. Ingen har totalblicken. Det är ett jättejobb att 
In�LKRS�QnJRQ�VDQQLQJ��RP�GHW�¿QQV�QnJRQ�VDQQLQJ�|YHUKXYXGWDJHW��6n�RP�YL�
ska koncentrera oss på den perioden, som du sa, 1978 till -83 och vad var jag 
då? Jo, jag var en major från försvarsstaben, nyss kommen ifrån MHS 1978, 
inkastad i dessa perspektivplanestudier. Jag hade varit attackpilot på F 7, 
KDGH�YDULW�SURYÀ\JDUH�Sn�)F�>)|UV|NVFHQWUDOHQ��HQKHW�XQGHU�)09�3529�Sn�
0DOPVOlWW��UHG��DQP�@��'HW�KlU�YDU�YlO�PLQ�VW|UVWD��PLQ�I|UVWD�VWDEVHUIDUHQKHW��
'HW� NlQGHV� OLWH� NRQVWLJW� DWW� Jn� WLOO� *Un� KXVHW� >PLOLWlUVWDEVE\JJQDGHQ� Sn�
.RPPHQG|UVJDWDQ�PHG�EODQG�DQQDW�GnYDUDQGH�I|UVYDUVVWDEHQ@�RFNVn��PHQ�
det gick ju. Jag måste säga att den tiden som jag var på studieavdelningen var 
en av mina bästa. Jag lärde mig otroligt mycket vad gäller operationer, vad 
gäller sammanhang och det ena med det andra. Jag säger detta därför att jag 
är ganska stolt över vad vi åstadkom.

Vad jag egentligen tänkte prata om är den här sommaren 1981, då vi 
skulle göra dessa operativa studier. Studiegruppen vi hade var ju sammansatt 
LQWH�EDUD�DY�I|UVYDUVVWDEHQ�XWDQ�GHW�YDU�À\JVWDEHQ��DUPpVWDEHQ��PDULQVWDEHQ�

de samhälleliga aspekterna av anskaffningsalternativen hela tiden ägnadesstor uppmärksamhet och det har vi också hört under förmiddagen idag.När och hur började den inriktningen att konkret påverka utvärderingen avalternativen? Ja, det är kring de här frågorna som jag vill att inläggen underdet här temat ska cirkla idag. Därmed ska jag lämna ordet till Peter, varsågod!
PETER NORDBECK:Tackar! Ja, som det sades här så var jag chef för studieavdelningeni försvarsstaben. I den egenskapen ansvarade jag för en del av de såkallade perspektivstudierna. Studieavdelningen var sammanhållandeför perspektivplan del 1, som avsåg den långsiktiga inriktningen avFörsvarsmakten. Planeringsavdelningen ansvarade för perspektivplan del 2,som var en mer konkret planeringsinriktning. Jag vill påstå att när vi kom in imitten av 70-talet så hade försvarsmaktens studieorganisation satt sig ganskaväl och vi hade hittat formerna för hur man skulle genomföra långsiktigaoperativa studier, som skulle ligga till grund för inriktning och utveckling avolika former av projekt. Det var i perspektivplanen del 1 som överlämnadestill regeringen i februari 1979, som vi tecknade i&n om att långsiktigt gåmot ett JAS-system. Det var alltså en funktion. Det var ju i och för sig ingetnytt, för detta hade man talat om redan i samband med 37-systemet. Mendet kunde inte bli ett riktigt enhetsflygplan av tekniska skäl helt enkelt. I denperspektivplan jag tidigare nämnde indikerade vi dock att teknikutvecklingenskulle göra det möjligt att utveckla ett mindre enhetsflygplan, som skyddat avett omfattande bassystem skulle kunna lösa både jakt- och attackuppgifter. Jagvill i sammanhanget säga att i de där studierna före hade vi också behandlatB3LA. Jag tycker inte vi ska klä oss i aska allt för mycket när det gällerB3LA. Hela i&n med det flygsystemet var, att det genom en bestyckningmed mycket långräckviddiga robotar och ett bra bassystem skulle ha enbetydande operativ effekt. Vi konstaterade i studierna att den hotbild, somsuccessivt växte fram, innefattade en markant ökning av jaktens räckvidderhos motståndarsidan och detta skapade problem för oss. Det var därför vifäste väldigt stor uppmärksamhet på att i framtiden måste vi fokusera merapå jaktrollen som sådan. Därför att vi fick problem med hur attacksystemetskulle nå fram till ett anfallsläge. Det gick inte att bara lita på bassystemet,utan vi blev tillbakatryckta i bassystemet. Även om vi hade långräckviddiga
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och inte minst FOA och FMV, naturligtvis. Eftersom vi hade dessa 
perspektivplanestudier så körde vi helt enkelt krigsförlopp. Vi ville se vilken 
struktur som kom ut ur det här på bäst sätt. Vi hade ett antal offerter. Vi 
hade naturligtvis inga åsikter om vad som var vad i detta sammanhang. JAS 
EHW\GGH�LQWH�*ULSHQ�XWDQ�GHW�EHW\GGH�YLONHQ�VRP�KHOVW�DY�GHVVD�À\JSODQVW\SHU�
och det var alltså F-18L som var en entry och det var F-16, det var F-20S, 
till och med tror jag den hette. Det blev ingenting av den egentligen och så 
var det så Saabs bidrag, den allra första skissen till Gripen. Offerterna hade 
JnWW�WLOO�À\JVWDEHQ��Vn�À\JVWDEHQ�KDGH�OlVW�LJHQRP�DOOWLKRSD�DY�GHWWD��Vn�YL�WRJ�
helt enkelt alla dessa värden och satte in i de krigsförlopp som vi hade gjort 
tidigare. Det var alltså kustinvasion, det var gränsinvasion med allting som 
hör till detta. Vi satt hela semestern i princip dag och natt hela sommaren och 
körde dessa krigsförlopp. Alla andra hade ju semester, så det var ingen som 
lade sig i vad vi gjorde just. 

Vi kom så småningom fram till ett resultat. Det visade egentligen vilken 
struktur som kom bäst ut ur det här. Vi hade kostnadsekvivalenta strukturer, 
det vill säga att de kostade lika mycket. Det blev naturligtvis ett varierande 
DQWDO� À\JSODQ�� PHQ� MDJ� I|UV|NWH� KnOOD� DOOWLQJ� DQQDW� Sn� VDPPD� QLYn��$OOD�
värden togs ifrån offerterna etc, etc. Det slutade med att den som kom ut allra 
bäst ur detta var F-18L, ungefär där uppe på en skala där vi inte riktigt visste 
vad som är noll. Sedan hade vi ganska lika här nere, F-16 och Saabs JAS och 
lite längre ner kom denna F-20. Vad vi talade om var alltså hur många dagars 
och veckors tid som vi kunde stå emot med de här olika strukturerna. Vad 
som var tillräckligt hade vi naturligtvis ingen uppfattning om. Det var en helt 
annan fråga utan vi skulle gradera detta och det gjorde vi. 

Vi var naturligtvis fullt medvetna om att efter denna operativa 
utvärdering fanns det en massa andra synpunkter som måste läggas på – 
samhällsekonomiska, industriella, olika typer av politiska avvägningar etc, 
etc. Men, vi måste ha en militäroperativ grund att stå på och det var den vi 
försökte åstadkomma. 

När denna sommar var slut, så lämnade jag. Jag var redan utnämnd till 
À\JFKHI�Sn�)�����GlU�-$����YDU�DOOGHOHV�Q\��-DJ�LQVHU�QX�HIWHU�DWW�KD�K|UW�GHW�
här att jag hade en del till i det här. Det var nämligen att jag var med när 
Caspar Weinberger kom till F 13 och det gick rätt bra. 

gunnar ståhl:
Min del i det här var våren 1980 till hösten -82. Alltså i två år och det har 
ju gällt att, när jag försöker komma ihåg saker och ting, komma ihåg rätt 
år och dessutom att inte fara med alltför mycket oklarheter. Så jag kom till 
À\JVWDEHQ� ����� RFK� %HQJW� /|QQERP�� VRP� Gn� YDU� |YHUVWH� DY� ��D� JUDGHQ��
OHGGH�HQ�JUXSS�L�À\JVWDEHQ�RFK�KDQ�KDGH�WLOO�VLWW� I|UIRJDQGH�XQGHUWHFNQDG�
RFK�.ULVWHU�%DFNU\G��VRP�Gn�YDU�SURYÀ\JDUH�Sn�)|UV|NVFHQWUDOHQ��9L�VNXOOH�
WD� IUDP�XQGHUODJ� I|U� HQ� V\VWHPSODQ� I|U� GHW� KlU�Q\D�À\JSODQHW��(JHQWOLJHQ�
VD�YL�DWW�YL�VND�WD�IUDP�RFK�SUHVHQWHUD�NULWHULHU�VRP�J|U�HWW�EUD�MDNWÀ\JSODQ��
Å andra sidan behövde vi inte göra allting själva. Vi gavs vida ramar att 
med hjälp av den militära expertis som fanns och industrin, funderade på hur 
skulle hotet se ut om X antal år? Och det var egentligen det allra knepigaste. 
Där fanns det också hjälp att hämta i det som redan var gjort. För oss återstod 
att försöka skriva ner det där, men det kändes som om vi satt med ett vitt 
papper framför oss och vi började med våra egna erfarenheter av 37-system 
RFK�¿FN�MX�RPHGHOEDUW�NODUW�I|U�RVV�DWW�GHW�VNXOOH�YL� LQWH�NRPPD�GUDJDQGH�
med, jämför inte med någonting som vi tycker är bra idag utan tänk framåt. 

Om vi inte hade haft Tommy Ivarsson på Saab och Lennart Jannerö i 
0|OQGDO�IUnQ�(ULFVVRQ�RFK�+DQV�>.U�JHU@� LIUnQ�)O\JPRWRU�Vn�KDGH�YL�VWnWW�
oss ganska slätt. Det var tre personer som hade så oerhört mycket i form av 
HJQD�VWXGLHU��VRP�YL�¿FN�WD�GHO�DY�RFK�GHW�NlQQGHV�LQWH�VRP�RP�YL�EOHY�VW\UGD�
på något sätt. Vi kunde dessutom tänka själva och om vi pigga majorer inte 
tänkte alltför mycket hade vi den klurige Bengt Lönnbom. Men det slutade 
med att vi skulle göra ett antal värderingar av olika taktiska och operativa 
förmågor och då byggde man på FOA:s studielabb under ledning av Ove 
Kallin och en klurig ingenjör som heter Peter Stendahl. De gjorde modeller 
DY�DOOD�GH�KlU�-$6�À\JSODQHQ��'HVVXWRP�JMRUGH�GH�PRGHOOHU�DY�DOOD�VRYMHWLVND�
À\JSODQ�VRP�IDQQV�Sn�GHQ�WLGHQ��

6n�YL�VDWWH�RVV�I|U�DWW�PHG�GH�GlU�PRGHOOHUQD�VRP�JUXQG�E|UMD�À\JD�������
SDVV��9L�À|J� LQWH�PHG� VSDN� RFK� VnGDQD� JUHMRU� XWDQ� GHW� YDU� VRP�GH� I|UVWD�
GnOLJD� À\JVLPXODWRUHUQD�� PDQ� N|SWH� KHP� WLOO� VLQ� HJHQ� GDWRU�� PDQ� VNXOOH�
trycka på knappar höger och vänster, upp och ner och allt sådant där. Men 
GHW�IDQQV�P\FNHW�DXWRPDWLN�L�GHW�KHOD�RFK�YL�À|J�GH�GlU�������SDVVHQ�RFK�
det var ett gäng pigga majorer. Jag tror att vi till och med släppte in Kent vid 

och inte minst FOA och FMV, naturligtvis. Eftersom vi hade dessaperspektivplanestudier så körde vi helt enkelt krigsförlopp. Vi ville se vilkenstruktur som kom ut ur det här på bäst sätt. Vi hade ett antal offerter. Vihade naturligtvis inga åsikter om vad som var vad i detta sammanhang. JASbetydde inte Gripen utan det betydde vilken som helst av dessa flygplanstyperoch det var alltså F-18L som var en entry och det var F-16, det var F-20S,till och med tror jag den hette. Det blev ingenting av den egentligen och såvar det så Saabs bidrag, den allra första skissen till Gripen. Offerterna hadegått till flygstaben, så flygstaben hade läst igenom alltihopa av detta, så vi toghelt enkelt alla dessa värden och satte in i de krigsförlopp som vi hade gjorttidigare. Det var alltså kustinvasion, det var gränsinvasion med allting somhör till detta. Vi satt hela semestern i princip dag och natt hela sommaren ochkörde dessa krigsförlopp. Alla andra hade ju semester, så det var ingen somlade sig i vad vi gjorde just.Vi kom så småningom fram till ett resultat. Det visade egentligen vilkenstruktur som kom bäst ut ur det här. Vi hade kostnadsekvivalenta strukturer,det vill säga att de kostade lika mycket. Det blev naturligtvis ett varierandeantal flygplan, men jag försökte hålla allting annat på samma nivå. Allavärden togs ifrån offerterna etc, etc. Det slutade med att den som kom ut allrabäst ur detta var F-18L, ungefär där uppe på en skala där vi inte riktigt visstevad som är noll. Sedan hade vi ganska lika här nere, F-16 och Saabs JAS ochlite längre ner kom denna F-20. Vad vi talade om var alltså hur många dagarsoch veckors tid som vi kunde stå emot med de här olika strukturerna. Vadsom var tillräckligt hade vi naturligtvis ingen uppfattning om. Det var en heltannan fråga utan vi skulle gradera detta och det gjorde vi.Vi var naturligtvis fullt medvetna om att efter denna operativautvärdering fanns det en massa andra synpunkter som måste läggas på —samhällsekonomiska, industriella, olika typer av politiska avvägningar etc,etc. Men, vi måste ha en militäroperativ grund att stå på och det var den viförsökte åstadkomma.När denna sommar var slut, så lämnade jag. Jag var redan utnämnd tillflygchef på F 13, där JA 37 var alldeles ny. Jag inser nu efter att ha hört dethär att jag hade en del till i det här. Det var nämligen att jag var med närCaspar Weinberger kom till F 13 och det gick rätt bra.
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och inte minst FOA och FMV, naturligtvis. Eftersom vi hade dessa 
perspektivplanestudier så körde vi helt enkelt krigsförlopp. Vi ville se vilken 
struktur som kom ut ur det här på bäst sätt. Vi hade ett antal offerter. Vi 
hade naturligtvis inga åsikter om vad som var vad i detta sammanhang. JAS 
EHW\GGH�LQWH�*ULSHQ�XWDQ�GHW�EHW\GGH�YLONHQ�VRP�KHOVW�DY�GHVVD�À\JSODQVW\SHU�
och det var alltså F-18L som var en entry och det var F-16, det var F-20S, 
till och med tror jag den hette. Det blev ingenting av den egentligen och så 
var det så Saabs bidrag, den allra första skissen till Gripen. Offerterna hade 
JnWW�WLOO�À\JVWDEHQ��Vn�À\JVWDEHQ�KDGH�OlVW�LJHQRP�DOOWLKRSD�DY�GHWWD��Vn�YL�WRJ�
helt enkelt alla dessa värden och satte in i de krigsförlopp som vi hade gjort 
tidigare. Det var alltså kustinvasion, det var gränsinvasion med allting som 
hör till detta. Vi satt hela semestern i princip dag och natt hela sommaren och 
körde dessa krigsförlopp. Alla andra hade ju semester, så det var ingen som 
lade sig i vad vi gjorde just. 

Vi kom så småningom fram till ett resultat. Det visade egentligen vilken 
struktur som kom bäst ut ur det här. Vi hade kostnadsekvivalenta strukturer, 
det vill säga att de kostade lika mycket. Det blev naturligtvis ett varierande 
DQWDO� À\JSODQ�� PHQ� MDJ� I|UV|NWH� KnOOD� DOOWLQJ� DQQDW� Sn� VDPPD� QLYn��$OOD�
värden togs ifrån offerterna etc, etc. Det slutade med att den som kom ut allra 
bäst ur detta var F-18L, ungefär där uppe på en skala där vi inte riktigt visste 
vad som är noll. Sedan hade vi ganska lika här nere, F-16 och Saabs JAS och 
lite längre ner kom denna F-20. Vad vi talade om var alltså hur många dagars 
och veckors tid som vi kunde stå emot med de här olika strukturerna. Vad 
som var tillräckligt hade vi naturligtvis ingen uppfattning om. Det var en helt 
annan fråga utan vi skulle gradera detta och det gjorde vi. 

Vi var naturligtvis fullt medvetna om att efter denna operativa 
utvärdering fanns det en massa andra synpunkter som måste läggas på – 
samhällsekonomiska, industriella, olika typer av politiska avvägningar etc, 
etc. Men, vi måste ha en militäroperativ grund att stå på och det var den vi 
försökte åstadkomma. 

När denna sommar var slut, så lämnade jag. Jag var redan utnämnd till 
À\JFKHI�Sn�)�����GlU�-$����YDU�DOOGHOHV�Q\��-DJ�LQVHU�QX�HIWHU�DWW�KD�K|UW�GHW�
här att jag hade en del till i det här. Det var nämligen att jag var med när 
Caspar Weinberger kom till F 13 och det gick rätt bra. 

gunnar ståhl:
Min del i det här var våren 1980 till hösten -82. Alltså i två år och det har 
ju gällt att, när jag försöker komma ihåg saker och ting, komma ihåg rätt 
år och dessutom att inte fara med alltför mycket oklarheter. Så jag kom till 
À\JVWDEHQ� ����� RFK� %HQJW� /|QQERP�� VRP� Gn� YDU� |YHUVWH� DY� ��D� JUDGHQ��
OHGGH�HQ�JUXSS�L�À\JVWDEHQ�RFK�KDQ�KDGH�WLOO�VLWW� I|UIRJDQGH�XQGHUWHFNQDG�
RFK�.ULVWHU�%DFNU\G��VRP�Gn�YDU�SURYÀ\JDUH�Sn�)|UV|NVFHQWUDOHQ��9L�VNXOOH�
WD� IUDP�XQGHUODJ� I|U� HQ� V\VWHPSODQ� I|U� GHW� KlU�Q\D�À\JSODQHW��(JHQWOLJHQ�
VD�YL�DWW�YL�VND�WD�IUDP�RFK�SUHVHQWHUD�NULWHULHU�VRP�J|U�HWW�EUD�MDNWÀ\JSODQ��
Å andra sidan behövde vi inte göra allting själva. Vi gavs vida ramar att 
med hjälp av den militära expertis som fanns och industrin, funderade på hur 
skulle hotet se ut om X antal år? Och det var egentligen det allra knepigaste. 
Där fanns det också hjälp att hämta i det som redan var gjort. För oss återstod 
att försöka skriva ner det där, men det kändes som om vi satt med ett vitt 
papper framför oss och vi började med våra egna erfarenheter av 37-system 
RFK�¿FN�MX�RPHGHOEDUW�NODUW�I|U�RVV�DWW�GHW�VNXOOH�YL� LQWH�NRPPD�GUDJDQGH�
med, jämför inte med någonting som vi tycker är bra idag utan tänk framåt. 

Om vi inte hade haft Tommy Ivarsson på Saab och Lennart Jannerö i 
0|OQGDO�IUnQ�(ULFVVRQ�RFK�+DQV�>.U�JHU@� LIUnQ�)O\JPRWRU�Vn�KDGH�YL�VWnWW�
oss ganska slätt. Det var tre personer som hade så oerhört mycket i form av 
HJQD�VWXGLHU��VRP�YL�¿FN�WD�GHO�DY�RFK�GHW�NlQQGHV�LQWH�VRP�RP�YL�EOHY�VW\UGD�
på något sätt. Vi kunde dessutom tänka själva och om vi pigga majorer inte 
tänkte alltför mycket hade vi den klurige Bengt Lönnbom. Men det slutade 
med att vi skulle göra ett antal värderingar av olika taktiska och operativa 
förmågor och då byggde man på FOA:s studielabb under ledning av Ove 
Kallin och en klurig ingenjör som heter Peter Stendahl. De gjorde modeller 
DY�DOOD�GH�KlU�-$6�À\JSODQHQ��'HVVXWRP�JMRUGH�GH�PRGHOOHU�DY�DOOD�VRYMHWLVND�
À\JSODQ�VRP�IDQQV�Sn�GHQ�WLGHQ��

6n�YL�VDWWH�RVV�I|U�DWW�PHG�GH�GlU�PRGHOOHUQD�VRP�JUXQG�E|UMD�À\JD�������
SDVV��9L�À|J� LQWH�PHG� VSDN� RFK� VnGDQD� JUHMRU� XWDQ� GHW� YDU� VRP�GH� I|UVWD�
GnOLJD� À\JVLPXODWRUHUQD�� PDQ� N|SWH� KHP� WLOO� VLQ� HJHQ� GDWRU�� PDQ� VNXOOH�
trycka på knappar höger och vänster, upp och ner och allt sådant där. Men 
GHW�IDQQV�P\FNHW�DXWRPDWLN�L�GHW�KHOD�RFK�YL�À|J�GH�GlU�������SDVVHQ�RFK�
det var ett gäng pigga majorer. Jag tror att vi till och med släppte in Kent vid 
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QnJRW�WLOOIlOOH��IDVW�KDQ�YDU�MX�L�QnJRQ�PHQLQJ�Sn�¿HQGHVLGDQ��KDQ�MREEDGH�Sn�
försvarsstaben.8 Det var ju många yttre viktiga parametrar som skulle kollas, 
det var ju fart på alla tänkbara höjder, acceleration, lastförmåga och så vidare. 

9L�À|J�RFNVn�GH�KlU� -$6�DUQD�PRW�YDUDQGUD�RFK�XWIDOOHW�EOHY� WlPOLJHQ�
entydigt, tycker vi, det som Kent sa för en liten stund sedan: det var F-18 som 
EOHY�QXPPHU�HWW�L�GH�KlU�VDPPDQKDQJHQ�QlU�GHW�JlOOGH�DWW�UDWWD�À\JSODQ�PRW�
À\JSODQ��0HQ�GHW�IDQQV�MX�DQGUD�VDNHU�RFNVn��%ODQG�DQQDW�IDQQV�GHW�KlU�PHG�

8 Enligt en samtida overheadbild som Gunnar Ståhl lämnat i samband med sin genomgång 
HIWHU� VHPLQDULHW� GHOWRJ� I|OMDQGH� À\JRI¿FHUDUH�� %HQJW� /|QQERP�� *XQQDU� 6WnKO�� .HQW�
Harrskog, Mats Hellstrand, Ulf Hansson (senare Lyhagen), Göte Pudas och Krister 
Backryd.

%LOG����-$6��'H¿QLWLRQ�HQOLJW�g%�V�SUHOLPLQlUD�GLUHNWLY�������������

livstidskostnad och det fanns det här med anpassning till det bassystem som 
vi hade och om jag inte minns fel hette det inte vägbas 90 vid den tidpunkten 
utan det var länsvägar och de var åtta meter breda och det klarade vi också av. 

Dokumentationen svarade FOA för och vi blev delgivna det här i 
efterhand. Vi gjorde dessutom ett antal studiebesök i USA, England och 
Tyskland. Tyskarna hade ju någonting som de kallar för TKF 90. En idé till 
HWW�À\JSODQ� VRP�YL� DOGULJ�JMRUGH�QnJRQ�PRGHOO�XWDY��PHQ�GHQ�NXQGH�J|UD�
allting. Det var ju vektorstyrt åt alla tänkbara håll men det blev inte mer än 
att vi tittade på den.

Vi kom ändå fram till, när allt damm hade lagt sig, att den svenska JAS:en 
JDY�HQ�DQJULSDUH�VWRUD�I|UOXVWHU�L�DQWDO�À\JSODQ�RFK�HQ�YLNWLJ�I|UPnJD��VRP�MDJ�
nämnde, vi kunde använda vårt eget bassystem och den förmågan bidrog så 
småningom till att ställa det svenska alternativet före de andra. Det underlag 
vi hade till vårt förfogande, det var inte bara det här vita pappret och det var 
inte bara Tommy och några till, utan vi hade Saabs första ”offert” daterad 
80-01.9 

%LOG����-$6�NRVWQDG�RFK�NRQVXPWLRQ�DY�YLVVD�YDURU�WLOO�nU�������
�%LOGHQ�UHQULWDG�HIWHU�HQ�VDPWLGD�2+�ELOG���
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9 Här avses underlag överlämnat vid Saabs föredragning för CFV och C FMV-F den 21 
januari 1980. Den första formella offerten lämnades först den 4 juni 1981. Förtydliganden 
från Gunnar Ståhl och Tommy Ivarsson till red.
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Bild I. JAS. Definition enligt ÖB:s preliminära direktiv 1980-04-09.
något tillfälle, fast han var ju i någon mening på fiendesidan, han jobbade påförsvarsstaben.' Det var ju många yttre viktiga parametrar som skulle kollas,det var ju fart på alla tänkbara höjder, acceleration, lastförmåga och så vidare.Vi flög också de här JAS:arna mot varandra och utfallet blev tämligenentydigt, tycker vi, det som Kent sa för en liten stund sedan: det var F-18 somblev nummer ett i de här sammanhangen när det gällde att ratta flygplan motflygplan. Men det fanns ju andra saker också. Bland annat fanns det här med
8 Enligt en samtida overheadbild som Gunnar Ståhl lämnat i samband med sin genomgångefter seminariet deltog följande flygofficerare: Bengt Lönnbom, Gunnar Ståhl, KentHarrskog, Mats Hellstrand, Ulf Hansson (senare Lyhagen), Göte Pudas och KristerBackryd.
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Bild 2. JAS-kostnad och konsumtion av vissa varor till år 2000.(Bilden renritad efter en samtida OH-bild.)
livstidskostnad och det fanns det här med anpassning till det bassystem somvi hade och om jag inte minns fel hette det inte vägbas 90 vid den tidpunktenutan det var länsvägar och de var åtta meter breda och det klarade vi också av.Dokumentationen svarade FOA för och vi blev delgivna det här iefterhand. Vi gjorde dessutom ett antal studiebesök i USA, England ochTyskland. Tyskarna hade ju någonting som de kallar för TKF 90. En ick tillett flygplan som vi aldrig gjorde någon modell utav, men den kunde göraallting. Det var ju vektorstyrt åt alla tänkbara håll men det blev inte mer änatt vi tittade på den.Vi kom ändå fram till, när allt damm hade lagt sig, att den svenska JAS:engav en angripare stora förluster i antal flygplan och en viktig förmåga, som jagnämnde, vi kunde använda vårt eget bassystem och den förmågan bidrog såsmåningom till att ställa det svenska alternativet före de andra. Det underlagvi hade till vårt förfogande, det var inte bara det här vita pappret och det varinte bara Tommy och några till, utan vi hade Saabs första "offert" daterad80-01.99 Här avses underlag överlämnat vid Saabs föredragning för CFV och C FMV-F den 21januari 1980. Den första formella offerten lämnades först den 4 juni 1981. Förtydligandenfrån Gunnar Ståhl och Tommy Ivarsson till red.
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QnJRW�WLOOIlOOH��IDVW�KDQ�YDU�MX�L�QnJRQ�PHQLQJ�Sn�¿HQGHVLGDQ��KDQ�MREEDGH�Sn�
försvarsstaben.8 Det var ju många yttre viktiga parametrar som skulle kollas, 
det var ju fart på alla tänkbara höjder, acceleration, lastförmåga och så vidare. 

9L�À|J�RFNVn�GH�KlU� -$6�DUQD�PRW�YDUDQGUD�RFK�XWIDOOHW�EOHY� WlPOLJHQ�
entydigt, tycker vi, det som Kent sa för en liten stund sedan: det var F-18 som 
EOHY�QXPPHU�HWW�L�GH�KlU�VDPPDQKDQJHQ�QlU�GHW�JlOOGH�DWW�UDWWD�À\JSODQ�PRW�
À\JSODQ��0HQ�GHW�IDQQV�MX�DQGUD�VDNHU�RFNVn��%ODQG�DQQDW�IDQQV�GHW�KlU�PHG�

8 Enligt en samtida overheadbild som Gunnar Ståhl lämnat i samband med sin genomgång 
HIWHU� VHPLQDULHW� GHOWRJ� I|OMDQGH� À\JRI¿FHUDUH�� %HQJW� /|QQERP�� *XQQDU� 6WnKO�� .HQW�
Harrskog, Mats Hellstrand, Ulf Hansson (senare Lyhagen), Göte Pudas och Krister 
Backryd.

%LOG����-$6��'H¿QLWLRQ�HQOLJW�g%�V�SUHOLPLQlUD�GLUHNWLY�������������

livstidskostnad och det fanns det här med anpassning till det bassystem som 
vi hade och om jag inte minns fel hette det inte vägbas 90 vid den tidpunkten 
utan det var länsvägar och de var åtta meter breda och det klarade vi också av. 

Dokumentationen svarade FOA för och vi blev delgivna det här i 
efterhand. Vi gjorde dessutom ett antal studiebesök i USA, England och 
Tyskland. Tyskarna hade ju någonting som de kallar för TKF 90. En idé till 
HWW�À\JSODQ� VRP�YL� DOGULJ�JMRUGH�QnJRQ�PRGHOO�XWDY��PHQ�GHQ�NXQGH�J|UD�
allting. Det var ju vektorstyrt åt alla tänkbara håll men det blev inte mer än 
att vi tittade på den.

Vi kom ändå fram till, när allt damm hade lagt sig, att den svenska JAS:en 
JDY�HQ�DQJULSDUH�VWRUD�I|UOXVWHU�L�DQWDO�À\JSODQ�RFK�HQ�YLNWLJ�I|UPnJD��VRP�MDJ�
nämnde, vi kunde använda vårt eget bassystem och den förmågan bidrog så 
småningom till att ställa det svenska alternativet före de andra. Det underlag 
vi hade till vårt förfogande, det var inte bara det här vita pappret och det var 
inte bara Tommy och några till, utan vi hade Saabs första ”offert” daterad 
80-01.9 

%LOG����-$6�NRVWQDG�RFK�NRQVXPWLRQ�DY�YLVVD�YDURU�WLOO�nU�������
�%LOGHQ�UHQULWDG�HIWHU�HQ�VDPWLGD�2+�ELOG���
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9 Här avses underlag överlämnat vid Saabs föredragning för CFV och C FMV-F den 21 
januari 1980. Den första formella offerten lämnades först den 4 juni 1981. Förtydliganden 
från Gunnar Ståhl och Tommy Ivarsson till red.
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Vi hade ett odaterat underlag från 1980 och vi hade ett underlag från 
systemplan 1, 80-09-17. Men dessutom hade vi så småningom en förtrolig PM 
IUnQ�/DUV�(ULN�(QJOXQG��GlU�KDQ�VNUHY�QHU�VLQD�V\QSXQNWHU�RFK�UHÀHNWLRQHU�
NULQJ�&)9�V�SROLF\�L�À\JSODQVIUnJDQ�

Vi hade också några roliga saker. Vi skulle jämföra kostnader och vi 
jämförde hur mycket sprit, tobak, chokad och konfekt, kaffe, vin, läsk och 
mineralvatten som Sverige använder eller som vi använder i Sverige och JAS 
kom i samma härad som glass. Vi åt lika mycket glass som vi skulle göra 
av med på JAS 39. (Bild 2.) Dessutom kom det in lite wienerbröd därför att 
Bosse Ringholm var ordförande för SSU. Det var några daghemsplatser vi 
¿FN�NODUW�GlU�RFNVn��

%LOG����8U�&)9�V�VWlOOQLQJVWDJDQGH�L�6\VWHPSODQ����

Avslutningen är alltså så här för min del att från CFV:s ställningstagande 
i syste mplanen skrevs att offererad svensk JAS svarar mot de uppställda 
militära kraven. Svensk industri har kunskap och förmåga att hantera de 
problem som hör ihop med stora projekt som JAS. Svensk JAS har också 
stort värde för fortsatt drift av 35- och 37-systemen och en stor säkerhet i 
leveranser och drift och kostnaderna skulle kunna hållas inom ram och det 
VNXOOH�NXQQD�VW\UDV�RFK�NRQWUROOHUDV�PHG�HWW�ÀHUWDO�NRQWUROOVWDWLRQHU��

Sedan kan jag ju inte avstå från att dra mig till minnes att spaningskapseln, 
som ju var oerhört viktig på den tiden, den var lite för svår att hantera rent 
tekniskt, om jag minns rätt. Så den sköt vi hela tiden på framtiden och den 
kom ju småningom och där har vi ju sett resultatet från insatserna i Libyen. 
Motorvalet var en jätteviktig fråga och det har ju vidimerats här och så uteslöt 
vi tidigt lufttankning och att använda krok för korta landningar. I varje fall 
kan man lufttanka och jag skulle inte vara förvånad om det kommer en krok 
bakändan på de nya JAS 39. Och som både Sven-Olof Olson och Tommy 
,YDUVVRQ�I|UH�OXQFK�VD��´'HW�EOHY�HWW�MlNOD�EUD�À\JSODQ´��RFK�MDJ�|QVNDU�MX�
bara det att jag hade varit så mycket yngre så att jag hade fått konstatera det 
själv, men alla som har gjort de här tuffa uppgifterna och jobbat mycket med 
-$6�����GH�VlJHU�DWW�GHW�lU�HWW�MlWWHEUD�À\JSODQ�RFK�YDG�MDJ�I|UVWnU�±�RFK�MDJ�
W\FNHU�MDJ�I|UVWnU�UlWW�P\FNHW�±�Vn�lU�GHW�ElWWUH�lQ�SODQHUDW�L�GH�DOOUD�ÀHVWD�
avseenden, så vi och ni har gjort ett bra jobb. 

eriK johan hjelm:
Min första utsiktspunkt i det här dramat var alltså som chef för arméstabens 
studieavdelning fram till den tidpunkt, ungefär när ÖB:s formella 
ställningstagande i JAS-frågan blev färdigt, den 14 oktober 1981. Strax 
LQQDQ�KDGH� MDJ�Gn�E\WW�PHG�3HWHU�1RUGEHFN�RFK�À\WWDW� WLOO� I|UVYDUVVWDEHQV�
studieavdelning. 

Under tiden på arméstaben sköttes egentligen den här frågan i mycket 
stor utsträckning av arméchefen Nils Sköld personligen. Den så kallade 
”Direktionen”, sektionschefer och avdelningschefer, var egentligen läsare, 
påhejare och tyckande lite grand i marginalen, men det hela präglades av 
Nils Skölds egna uppfattningar, föreställningar. Jag kanske ska säga att jag 
har skrivit en liten essä om Nils Sköld som kommer i tryck så småningom10 

10 Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent (red) Militära ledare under kalla kriget. 
Medströms Bokförlag, Stockholm 2015.

Vi hade ett odaterat underlag från 1980 och vi hade ett underlag frånsystemplan 1, 80-09-17. Men dessutom hade vi så småningom en förtrolig PMfrån Lars-Erik Englund, där han skrev ner sina synpunkter och reflektionerkring CFV:s policy i flygplansfrågan.Vi hade också några roliga saker. Vi skulle jämföra kostnader och vijämförde hur mycket sprit, tobak, chokad och konfekt, kaffe, vin, läsk ochmineralvatten som Sverige använder eller som vi använder i Sverige och JASkom i samma härad som glass. Vi åt lika mycket glass som vi skulle göraav med på JAS 39. (Bild 2.) Dessutom kom det in lite wienerbröd därför attBosse Ringholm var ordförande för SSU. Det var några daghemsplatser vifick klart där också.
• OFFERERAD SVENSK JAS SVARAR MOT DE UPPSTALLDAMILITÄRA KRAVEN
' SVENSK INDUSTRI HAR KUNSKAP OCH FORMAGA ATTHANTERA DE PROBELM SOM HOR IHOP MED DET STORAPROJEKTET JAS
' SVENSK JAS HAR STORT VARDE FOR FORTSATT DRIFTAV DRAKEN OCH VIGGEN
' STOR SAKERHET I LEVERANSER OCH DRIFT
' KOSTNADERNA KAN HALLAS INOM AVDELAD RAM
▪ JAS-PROJEKTET SKALL STYRAS OCH KONTROLLERASBL A MED ETT FLERTAL KONTROLLSTATIONER

CFV FÖRORDAR JAS-ANSKAFFNING GENOM INHEMSKSAMMANHÅLLEN UTVECKLING OCH PRODUKTION
Bild 3. Ur CFV:s ställningstagande i Systemplan 2.

74

Avslutningen är alltså så här för min del att från CFV:s ställningstagandei syste mplanen skrevs att offererad svensk JAS svarar mot de uppställdamilitära kraven. Svensk industri har kunskap och förmåga att hantera deproblem som hör ihop med stora projekt som JAS. Svensk JAS har ocksåstort värde för fortsatt drift av 35- och 37-systemen och en stor säkerhet ileveranser och drift och kostnaderna skulle kunna hållas inom ram och detskulle kunna styras och kontrolleras med ett flertal kontrollstationer.Sedan kan jag ju inte avstå från att dra mig till minnes att spaningskapseln,som ju var oerhört viktig på den tiden, den var lite för svår att hantera renttekniskt, om jag minns rätt. Så den sköt vi hela tiden på framtiden och denkom ju småningom och där har vi ju sett resultatet från insatserna i Libyen.Motorvalet var en jätteviktig fråga och det har ju vidimerats här och så uteslötvi tidigt lufttankning och att använda krok för korta landningar. I varje fallkan man lufttanka och jag skulle inte vara förvånad om det kommer en krokbakändan på de nya JAS 39. Och som både Sven-Olof Olson och TommyIvarsson före lunch sa: "Det blev ett jäkla bra flygplan", och jag önskar jubara det att jag hade varit så mycket yngre så att jag hade fått konstatera detsjälv, men alla som har gjort de här tuffa uppgifterna och jobbat mycket medJAS 39, de säger att det är ett jättebra flygplan och vad jag förstår — och jagtycker jag förstår rätt mycket — så är det bättre än planerat i de allra flestaavseenden, så vi och ni har gjort ett bra jobb.
ERmKJoilmvELJELNI:Min första utsiktspunkt i det här dramat var alltså som chef för armstabensstudieavdelning fram till den tidpunkt, ungefär när ÖB:s formellaställningstagande i JAS-frågan blev färdigt, den 14 oktober 1981. Straxinnan hade jag då bytt med Peter Nordbeck och flyttat till försvarsstabensstudieavdelning.Under tiden på armsstaben sköttes egentligen den här frågan i mycketstor utsträckning av armschefen Nils Sköld personligen. Den så kallade"Direktionen", sektionschefer och avdelningschefer, var egentligen läsare,påhejare och tyckande lite grand i marginalen, men det hela präglades avNils Skölds egna uppfattningar, föreställningar. Jag kanske ska säga att jaghar skrivit en liten essä om Nils Sköld som kommer i tryck så småningomw
10 Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent (red) Militära ledare under kalla kriget.Medströms Bokförlag, Stockholm 2015.
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ERmKJoilmvELJELNI:Min första utsiktspunkt i det här dramat var alltså som chef för armstabensstudieavdelning fram till den tidpunkt, ungefär när ÖB:s formellaställningstagande i JAS-frågan blev färdigt, den 14 oktober 1981. Straxinnan hade jag då bytt med Peter Nordbeck och flyttat till försvarsstabensstudieavdelning.Under tiden på armsstaben sköttes egentligen den här frågan i mycketstor utsträckning av armschefen Nils Sköld personligen. Den så kallade"Direktionen", sektionschefer och avdelningschefer, var egentligen läsare,påhejare och tyckande lite grand i marginalen, men det hela präglades avNils Skölds egna uppfattningar, föreställningar. Jag kanske ska säga att jaghar skrivit en liten essä om Nils Sköld som kommer i tryck så småningomw
10 Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent (red) Militära ledare under kalla kriget.Medströms Bokförlag, Stockholm 2015.
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och det gör att jag har svårt att skilja på vad som är mina ursprungliga 
minnesbilder från den här tiden och vad jag har läst mig till sedan, så det 
kan hända att jag i den meningen ljuger lite grand, men det är inte avsiktligt. 

Nils Sköld har beskrivits här som vacklande mellan olika uppfattningar. 
'HW�lU�DEVROXW� LQWH�PLQ�PHQLQJ��XWDQ�GHW�¿QQV�HQ�P\FNHW� W\GOLJ� OLQMH� IUnQ�
den unge generalstabskaptenen Nils Sköld till den pensionerade generalen 
som satt på försvarsdepartementet. I de här frågorna så kan man säga att 
han var utomordentligt tveksam till automatiken när det gäller beläggning 
Sn� GHQ� VYHQVND� À\JLQGXVWULQ�� EnGH� YDG� JlOOHU� XWYHFNOLQJ� RFK� SURGXNWLRQ�
XWDY� À\JSODQ�� NRVWVDPW�� G\UEDUW�� +DQ� GUHY� GHVVXWRP� KHOD� WLGHQ� WHVHQ� DWW�
YDSQHQ�YDU�YLNWLJDUH�lQ�YDSHQElUDUQD�RFK�GHW�JlOOGH�LQWH�EDUD�À\JPDVNLQHU�
utan även stridsvagnar och slikt. Summan av den kardemumman var att han 
strävade i riktning mot att Saab borde ges en mera robotmässig och mindre 
À\JSODQPlVVLJ�SUR¿O�|YHU�WLG��+DQ�I|UGH�RFNVn�IUDP�HQ�GHO�NRQNUHWD�I|UVODJ�
för hur det här skulle kunna genomföras. Han var inte någon motståndare 
till JAS i meningen att förena jakt, attack och spaning i en och samma 
plattform. Tvärtom, så skrev han ganska tidigt, att han eftersträvade ett rejält 
alternativutnyttjande. Varje division skulle i sig kunna innehålla alla rollerna, 
alla divisioner skulle kunna vara attackdivision ena dagen och jaktdivision 
den andra dagen. 

I den konkreta frågan om valet mellan alternativ så hävdade han tydligt 
att F-18L var den plattform som bäst förenade våra operativa krav och 
vår ekonomi. Han ansåg att det svenska JAS-alternativet inte uppfyllde 
prestandakraven, att det låg 3–5 miljarder över kostnadsramen och att det 
innehöll väsentliga tekniska och ekonomiska osäkerheter utöver det. Han 
föreslog faktiskt tillsammans med Olof Palme en senareläggning av beslutet 
med ett år. Han föreslog dessutom en livstidsförlängning av 35-systemet och 
en ytterligare delserie av JA 37 anpassad för glidbomb och sjömålsrobot. På 
det sättet skulle man alltså kunna, om man valde det alternativet, förändra 
inriktningen på Saab Linköping. Han var medveten om att alternativet 
direktanskaffning inte fanns på den politiska agendan. Däremot hävdade 
han att alternativet måste bibehållas för att sätta press på industrin. Han 
såg framför sig att antingen var det Saab-alternativet eller, vilket han då 
förespråkade, en licenstillverkning av F-18. 

Jag kan väl också lägga till att Ulf Larsson, enligt Nils Sköld, sa att situationen 
är grotesk: ”Det förekommer icke några diskussioner mellan regeringen och 
socialdemokraterna och vårt förhandlingsläge gentemot industrin är det 
sämsta tänkbara.” Han har dokumenterat det i ett samtal med Ulf Larsson, 
där man diskuterade samarbetet mellan regeringen och socialdemokraterna, 
det här var i januari 1982, om jag minns rätt. 

Sedan bytte jag kostym, höll jag på att säga, och hamnade på försvarsstaben 
RFK�HIWHUWUlGGH�3HWHU�>1RUGEHFN@��'n�YDU�MX�GHW�PHVWD�DY�XWYlUGHULQJVDUEHWHW�
genomfört och man kan säga att det vi gjorde hade närmast karaktären av 
att lappa och laga, eftersom det utgick en del frågor till framförallt IG JAS, 
hur hantera det här problemet prestandamässigt eller tekniskt eller vad det 
var och så levererade man någon slags lösning på det och så blev det lite 
justering då av den utvärdering som hade gjorts. Karaktären var att lappa och 
laga, enligt min mening. Studieavdelningens uppfattning i de här frågorna 
var ganska klar. Jag delade i det allra mesta vad Nils Sköld tyckte och tänkte. 
Min ställföreträdare, Tomas Warming, sa att nu är det snart dags att sluta med 
det här plåtslageriet i Linköping. Vi tyckte alltså att man skulle ägna sig mer 
nW�PLVVLOHU�lQ�À\JPDVNLQHU��

Så småningom så drog det då ihop sig till ett kompletterande ställnings– 
tagande som ÖB skulle avleverera i april, har jag för mig det var, 1982. Jag 
kom till arméstaben och sedan försvarsstaben efter trupptjänstgöring och 
ganska många års tjänstgöring under Carl Björeman på operationsledningen 
och var rätt präglad av det. Naiv, skulle man kunna säga, därför att jag trodde 
i min enfald att när vi samlades för att skriva ihop det här dokumentet, att det 
skulle vara en ärlig redovisning utav sanningen så nära som vi skulle kunna 
komma. Så var det inte! Utan det var i allra högsta grad ett beställningsverk. 
Efter några ganska kraftiga meningsutbyten med några andra deltagare i den 
här arbetsgruppen så återfördes jag till ordningen av Åke Sagrén på det sätt 
som han är en mästare i och insåg då att unge Hjelm skulle skriva vad han 
var tillsagd att skriva, alldeles oavsett vad vederbörande tyckte var sakligt 
korrekt. Ja, så var det med det!

bertil Wennerholm:
Tack för denna uppriktiga beskrivning. Då vill jag släppa fram Sven-Olof 
Hökborg, materielverket, varsågod!

och det gör att jag har svårt att skilja på vad som är mina ursprungligaminnesbilder från den här tiden och vad jag har läst mig till sedan, så detkan hända att jag i den meningen ljuger lite grand, men det är inte avsiktligt.Nils Sköld har beskrivits här som vacklande mellan olika uppfattningar.Det är absolut inte min mening, utan det finns en mycket tydlig linje frånden unge generalstabskaptenen Nils Sköld till den pensionerade generalensom satt på försvarsdepartementet. I de här frågorna så kan man säga atthan var utomordentligt tveksam till automatiken när det gäller beläggningpå den svenska flygindustrin, både vad gäller utveckling och produktionutav flygplan: kostsamt, dyrbart. Han drev dessutom hela tiden tesen attvapnen var viktigare än vapenbärarna och det gällde inte bara flygmaskinerutan även stridsvagnar och slikt. Summan av den kardemumman var att hansträvade i riktning mot att Saab borde ges en mera robotmässig och mindreflygplanmässig profil över tid. Han förde också fram en del konkreta förslagför hur det här skulle kunna genomföras. Han var inte någon motståndaretill JAS i meningen att förena jakt, attack och spaning i en och sammaplattform. Tvärtom, så skrev han ganska tidigt, att han eftersträvade ett rejältalternativutnyttjande. Varje division skulle i sig kunna innehålla alla rollerna,alla divisioner skulle kunna vara attackdivision ena dagen och jaktdivisionden andra dagen.I den konkreta frågan om valet mellan alternativ så hävdade han tydligtatt F-18L var den plattform som bäst förenade våra operativa krav ochvår ekonomi. Han ansåg att det svenska JAS-alternativet inte uppfylldeprestandakraven, att det låg 3-5 miljarder över kostnadsramen och att detinnehöll väsentliga tekniska och ekonomiska osäkerheter utöver det. Hanföreslog faktiskt tillsammans med Olof Palme en senareläggning av beslutetmed ett år. Han föreslog dessutom en livstidsförlängning av 35-systemet ochen ytterligare delserie av JA 37 anpassad för glidbomb och sjömålsrobot. Pådet sättet skulle man alltså kunna, om man valde det alternativet, förändrainriktningen på Saab Linköping. Han var medveten om att alternativetdirektanskaffning inte fanns på den politiska agendan. Däremot hävdadehan att alternativet måste bibehållas för att sätta press på industrin. Hansåg framför sig att antingen var det Saab-alternativet eller, vilket han dåförespråkade, en licenstillverkning av F-18.
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att F-18L var den plattform som bäst förenade våra operativa krav och 
vår ekonomi. Han ansåg att det svenska JAS-alternativet inte uppfyllde 
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sven-olof höKborg:
-DJ�K|OO�Sn�PHG�À\JSODQVIUnJRU�NDQ�PDQ�VlJD�IUnQ������RFK�IUDPnW�RFK�WLOO�
den 1 januari 1994, då jag åkte till USA för att bli försvarsattaché. 

-DJ�KDU�XSSOHYW�YlOGLJW�P\FNHW�PHG�À\JHULHW��PHQ�GHW�YDU�MX�HQ�RHUK|UG�
PlQJG�SURMHNW�VRP�VWDUWDGHV�XSS�XQGHU����WDOHW�RFK�ODGHV�QHU�RFK�MDJ�¿FN�
ibland kontakter med en hel del av våra politiska kollegor och en dag så blev 
jag tagen upp till Thorbjörn Fälldin, som var statsminister och han ville då 
höra direkt från någon som hade händerna inuti i grytan, om man säger så, 
KXU�GHW�YDU�PHG�GH�ROLND�À\JSODQVO|VQLQJDUQD��0HQ��QlU�MDJ�KDGH�KnOOLW�OLWH�
XWOlJJQLQJ�VD�KDQ��´-D��RP�QL�Vn�NRPPHU�GUDJDQGH�PHG�HWW�VHJHOÀ\JSODQ��Vn�
säger jag stopp.” Det var ju en intressant slutsats. 

Men vad vi höll på med genom åren trots alla nedlagda projekt, så blev 
YL�|YDGH�L�SURMHNWOHGQLQJ�RFK�GHW�NRP�MX�VHGDQ�YlO�WLOO�SDVV�QlU�YL�¿FN�GHQ�
stora utmaningen med JAS. Men innan vi var på plats med JAS, så var 
frågan hur skulle det anskaffas. Och det har jag varit inne på tidigare att det 
fanns ett antal olika anskaffningsalternativ, allt ifrån direktköp av utländskt 
À\JSODQ�PHG�PHU�HOOHU�PLQGUH�QHGOlJJQLQJ�DY�VYHQVN�À\JLQGXVWUL�RFK�GHW�
var ju också då frågan hur man skulle klara underhållet och vidmakthållandet 
DY� H[LVWHUDQGH� À\JSODQ�� /LFHQVWLOOYHUNQLQJ� YDU� HWW� DQQDW�� VDPDUEHWH� PHG�
QnJRQ� DQQDQ� QDWLRQ� HOOHU� QDWLRQHU� RP� DWW� J|UD� HWW� À\JSODQ� RFK� VHGDQ� Gn�
slutligen inhemsk sammanhållning och utveckling. Vi hade också ett antal 
kontakter med utlänningar och vi tittade också på, tillsammans med MFK 
>�����nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp@��YDG�GHW�VNXOOH�LQQHElUD�I|U�VYHQVN�
À\JLQGXVWUL�RP�YL�JMRUGH�HQ�DQVNDIIQLQJ�DY�HQ�XWOlQGVN�SODWWIRUP��PHQ�GHW�
innebar i princip att arbetstillfällena skulle gå ner från 12 000 till 6 000 och 
det skulle vara en avsevärd brist då det gällde arbetstillfällen i Sverige. 

Men så småningom kom vi in på att arbeta med det nya JAS-systemet. 
9L� KDGH� HQ� NUDYVSHFL¿NDWLRQ� HOOHU� KXYXGVSHFL¿NDWLRQ� VRP� YL� WRJ� IUDP� Sn�
väldigt kort tid och den var bara på drygt ett hundratal sidor, vilket var 
ganska otroligt om man ser till vad det omfattade för system. Men den 
VSHFL¿NDWLRQHQ�VlQGHV�UXQW�RFK�WLOO�XWODQGHW�RFK�QDWXUOLJWYLV�6YHULJH�RFK�YL�
tittade på vad det fanns för möjligheter med utländska plattformar. När det 
gällde de utländska plattformarna som vi också varit inne på tidigare så var 
det mest de amerikanska som vi tittade på, alltifrån F-16, F-18 och F-20, 

1RUWKURSV�Q\D�SODQ�VRP�GHW�DOGULJ�EOHY�QnJRQWLQJ�DY��9L�¿FN�GH�GlU�RIIHUWHUQD�
och vi skulle övertyga amerikanarna om att vi var seriösa och det var en 
viss tveksamhet från amerikansk sida huruvida det här bara var ett sätt att 
SUHVVD�VYHQVN�À\JLQGXVWUL��SUHVVD�Sn�NRQNXUUHQV��PHQ�YL�I|UNODUDGH�DWW�YL�YDU�
seriösa och att vi inte i förhand hade bestämt oss för ett svenskt alternativ. 
Oavsett våra relationer med USA, som tidigare hade varit politiskt dåliga 
under 70-talet, så var det ingen som helst tvekan om att det var viktigt för 
86$�DWW�6YHULJH�KDGH�EUD�À\JVWULGVNUDIWHU��'H� ORYDGH�DWW� VWlOOD�HUIRUGHUOLJ�
teknologi till förfogande även om vi skulle göra ett svenskt system. 

När vi sedan skulle hämta offerterna från USA sände vi en TP 86 från 
FMV:PROV till USA och den landade på National Airport i Washington 
och skulle hämta upp ungefär 1 000 kg hemliga offerter. Det var då en 
viss förvåning när vår medarbetare, Henry Fälldin, och besättningen såg 
PRWWDJDQGHW�Sn�À\JSODWVHQ��'HW�YDU�SDUDGHUDQGH� WUXSS�RFK�PXVLNNnU��2FK�
vet ni vad? De hade fått för sig att det var vår statsminister Thorbjörn Fälldin 
som var den som skulle hämta offerterna. Men, hur som helst, det gick bra. 

De utländska offerterna respektive de svenska utvärderades på FMV och 
vi hade två helt separata grupper. Vi var väldigt noga med att inte något skulle 
läcka över från de utländska offerterna till dem som sysslade med de svenska 
offerterna och tvärtom. De här grupperna hade en konstruktiv dialog med 
respektive offertgivare inklusive myndigheterna i USA. Det fungerade bra 
och vi hade bra förhandlingar. När det gällde IG JAS offert så refererade inte 
GHQ�WLOO�YnU�KXYXGVSHFL¿NDWLRQ�XWDQ�GHQ�KDGH��VRP�7RPP\�YlO�YHW��HQ�HJHQ�
SURMHNWVSHFL¿NDWLRQ�RFK�VHGDQ�YDU�GHW�I\UD�SURYÀ\JSODQ��YLONHW�YL�W\FNWH�YDU�
lite för lite. Det visade sig sedan vara välbetänkt, när vi lade till en extra som 
haverireserv.

Sedan har vi varit inne på motorvalet idag och det blev mycket analyserande 
om General Electrics F404 skulle kunna göras tillräckligt effektiv och säker 
i enmotorutförande, till exempel: skulle den kunna klara en fågelkollision 
och de högre turbintemperaturer som krävdes och sedan skulle motorn 
kunna utnyttja krigsprestanda? Där ville vi ha garantier för att det skulle 
kunna fungera. Sedan, när det gällde styrsystemet hade vi från IG JAS inte 
erforderliga åtaganden rörande funktionssäkerhet och underhållskostnader 
eller så kallade life cycle cost, det hade vi inte åtagande för i IG JAS offert. 

SVEN-OLOF HÖKBORG:Jag höll på med flygplansfrågor kan man säga från 1974 och framåt och tillden 1 januari 1994, då jag åkte till USA för att bli försvarsattacM.Jag har upplevt väldigt mycket med flygeriet, men det var ju en oerhördmängd projekt som startades upp under 70-talet och lades ner och jag fickibland kontakter med en hel del av våra politiska kollegor och en dag så blevjag tagen upp till Thorbjörn Fälldin, som var statsminister och han ville dåhöra direkt från någon som hade händerna inuti i grytan, om man säger så,hur det var med de olika flygplanslösningarna. Men, när jag hade hållit liteutläggning sa han, "Ja, om ni så kommer dragande med ett segelflygplan, såsäger jag stopp." Det var ju en intressant slutsats.Men vad vi höll på med genom åren trots alla nedlagda projekt, så blevvi övade i projektledning och det kom ju sedan väl till pass när vi fick denstora utmaningen med JAS. Men innan vi var på plats med JAS, så varfrågan hur skulle det anskaffas. Och det har jag varit inne på tidigare att detfanns ett antal olika anskaffningsalternativ, allt ifrån direktköp av utländsktflygplan med mer eller mindre nedläggning av svensk flygindustri och detvar ju också då frågan hur man skulle klara underhållet och vidmakthållandetav existerande flygplan. Licenstillverkning var ett annat, samarbete mednågon annan nation eller nationer om att göra ett flygplan och sedan dåslutligen inhemsk sammanhållning och utveckling. Vi hade också ett antalkontakter med utlänningar och vi tittade också på, tillsammans med MFK[1979 års militära flygindustrikommit4 vad det skulle innebära för svenskflygindustri om vi gjorde en anskaffning av en utländsk plattform, men detinnebar i princip att arbetstillfällena skulle gå ner från 12 000 till 6 000 ochdet skulle vara en avsevärd brist då det gällde arbetstillfällen i Sverige.Men så småningom kom vi in på att arbeta med det nya JAS-systemet.Vi hade en kravspecifikation eller huvudspecifikation som vi tog fram påväldigt kort tid och den var bara på drygt ett hundratal sidor, vilket varganska otroligt om man ser till vad det omfattade för system. Men denspecifikationen sändes runt och till utlandet och naturligtvis Sverige och vitittade på vad det fanns för möjligheter med utländska plattformar. När detgällde de utländska plattformarna som vi också varit inne på tidigare så vardet mest de amerikanska som vi tittade på, alltifrån F-16, F-18 och F-20,
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sven-olof höKborg:
-DJ�K|OO�Sn�PHG�À\JSODQVIUnJRU�NDQ�PDQ�VlJD�IUnQ������RFK�IUDPnW�RFK�WLOO�
den 1 januari 1994, då jag åkte till USA för att bli försvarsattaché. 

-DJ�KDU�XSSOHYW�YlOGLJW�P\FNHW�PHG�À\JHULHW��PHQ�GHW�YDU�MX�HQ�RHUK|UG�
PlQJG�SURMHNW�VRP�VWDUWDGHV�XSS�XQGHU����WDOHW�RFK�ODGHV�QHU�RFK�MDJ�¿FN�
ibland kontakter med en hel del av våra politiska kollegor och en dag så blev 
jag tagen upp till Thorbjörn Fälldin, som var statsminister och han ville då 
höra direkt från någon som hade händerna inuti i grytan, om man säger så, 
KXU�GHW�YDU�PHG�GH�ROLND�À\JSODQVO|VQLQJDUQD��0HQ��QlU�MDJ�KDGH�KnOOLW�OLWH�
XWOlJJQLQJ�VD�KDQ��´-D��RP�QL�Vn�NRPPHU�GUDJDQGH�PHG�HWW�VHJHOÀ\JSODQ��Vn�
säger jag stopp.” Det var ju en intressant slutsats. 

Men vad vi höll på med genom åren trots alla nedlagda projekt, så blev 
YL�|YDGH�L�SURMHNWOHGQLQJ�RFK�GHW�NRP�MX�VHGDQ�YlO�WLOO�SDVV�QlU�YL�¿FN�GHQ�
stora utmaningen med JAS. Men innan vi var på plats med JAS, så var 
frågan hur skulle det anskaffas. Och det har jag varit inne på tidigare att det 
fanns ett antal olika anskaffningsalternativ, allt ifrån direktköp av utländskt 
À\JSODQ�PHG�PHU�HOOHU�PLQGUH�QHGOlJJQLQJ�DY�VYHQVN�À\JLQGXVWUL�RFK�GHW�
var ju också då frågan hur man skulle klara underhållet och vidmakthållandet 
DY� H[LVWHUDQGH� À\JSODQ�� /LFHQVWLOOYHUNQLQJ� YDU� HWW� DQQDW�� VDPDUEHWH� PHG�
QnJRQ� DQQDQ� QDWLRQ� HOOHU� QDWLRQHU� RP� DWW� J|UD� HWW� À\JSODQ� RFK� VHGDQ� Gn�
slutligen inhemsk sammanhållning och utveckling. Vi hade också ett antal 
kontakter med utlänningar och vi tittade också på, tillsammans med MFK 
>�����nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp@��YDG�GHW�VNXOOH�LQQHElUD�I|U�VYHQVN�
À\JLQGXVWUL�RP�YL�JMRUGH�HQ�DQVNDIIQLQJ�DY�HQ�XWOlQGVN�SODWWIRUP��PHQ�GHW�
innebar i princip att arbetstillfällena skulle gå ner från 12 000 till 6 000 och 
det skulle vara en avsevärd brist då det gällde arbetstillfällen i Sverige. 

Men så småningom kom vi in på att arbeta med det nya JAS-systemet. 
9L� KDGH� HQ� NUDYVSHFL¿NDWLRQ� HOOHU� KXYXGVSHFL¿NDWLRQ� VRP� YL� WRJ� IUDP� Sn�
väldigt kort tid och den var bara på drygt ett hundratal sidor, vilket var 
ganska otroligt om man ser till vad det omfattade för system. Men den 
VSHFL¿NDWLRQHQ�VlQGHV�UXQW�RFK�WLOO�XWODQGHW�RFK�QDWXUOLJWYLV�6YHULJH�RFK�YL�
tittade på vad det fanns för möjligheter med utländska plattformar. När det 
gällde de utländska plattformarna som vi också varit inne på tidigare så var 
det mest de amerikanska som vi tittade på, alltifrån F-16, F-18 och F-20, 

1RUWKURSV�Q\D�SODQ�VRP�GHW�DOGULJ�EOHY�QnJRQWLQJ�DY��9L�¿FN�GH�GlU�RIIHUWHUQD�
och vi skulle övertyga amerikanarna om att vi var seriösa och det var en 
viss tveksamhet från amerikansk sida huruvida det här bara var ett sätt att 
SUHVVD�VYHQVN�À\JLQGXVWUL��SUHVVD�Sn�NRQNXUUHQV��PHQ�YL�I|UNODUDGH�DWW�YL�YDU�
seriösa och att vi inte i förhand hade bestämt oss för ett svenskt alternativ. 
Oavsett våra relationer med USA, som tidigare hade varit politiskt dåliga 
under 70-talet, så var det ingen som helst tvekan om att det var viktigt för 
86$�DWW�6YHULJH�KDGH�EUD�À\JVWULGVNUDIWHU��'H� ORYDGH�DWW� VWlOOD�HUIRUGHUOLJ�
teknologi till förfogande även om vi skulle göra ett svenskt system. 

När vi sedan skulle hämta offerterna från USA sände vi en TP 86 från 
FMV:PROV till USA och den landade på National Airport i Washington 
och skulle hämta upp ungefär 1 000 kg hemliga offerter. Det var då en 
viss förvåning när vår medarbetare, Henry Fälldin, och besättningen såg 
PRWWDJDQGHW�Sn�À\JSODWVHQ��'HW�YDU�SDUDGHUDQGH� WUXSS�RFK�PXVLNNnU��2FK�
vet ni vad? De hade fått för sig att det var vår statsminister Thorbjörn Fälldin 
som var den som skulle hämta offerterna. Men, hur som helst, det gick bra. 

De utländska offerterna respektive de svenska utvärderades på FMV och 
vi hade två helt separata grupper. Vi var väldigt noga med att inte något skulle 
läcka över från de utländska offerterna till dem som sysslade med de svenska 
offerterna och tvärtom. De här grupperna hade en konstruktiv dialog med 
respektive offertgivare inklusive myndigheterna i USA. Det fungerade bra 
och vi hade bra förhandlingar. När det gällde IG JAS offert så refererade inte 
GHQ�WLOO�YnU�KXYXGVSHFL¿NDWLRQ�XWDQ�GHQ�KDGH��VRP�7RPP\�YlO�YHW��HQ�HJHQ�
SURMHNWVSHFL¿NDWLRQ�RFK�VHGDQ�YDU�GHW�I\UD�SURYÀ\JSODQ��YLONHW�YL�W\FNWH�YDU�
lite för lite. Det visade sig sedan vara välbetänkt, när vi lade till en extra som 
haverireserv.

Sedan har vi varit inne på motorvalet idag och det blev mycket analyserande 
om General Electrics F404 skulle kunna göras tillräckligt effektiv och säker 
i enmotorutförande, till exempel: skulle den kunna klara en fågelkollision 
och de högre turbintemperaturer som krävdes och sedan skulle motorn 
kunna utnyttja krigsprestanda? Där ville vi ha garantier för att det skulle 
kunna fungera. Sedan, när det gällde styrsystemet hade vi från IG JAS inte 
erforderliga åtaganden rörande funktionssäkerhet och underhållskostnader 
eller så kallade life cycle cost, det hade vi inte åtagande för i IG JAS offert. 

SVEN-OLOF HÖKBORG:Jag höll på med flygplansfrågor kan man säga från 1974 och framåt och tillden 1 januari 1994, då jag åkte till USA för att bli försvarsattacM.Jag har upplevt väldigt mycket med flygeriet, men det var ju en oerhördmängd projekt som startades upp under 70-talet och lades ner och jag fickibland kontakter med en hel del av våra politiska kollegor och en dag så blevjag tagen upp till Thorbjörn Fälldin, som var statsminister och han ville dåhöra direkt från någon som hade händerna inuti i grytan, om man säger så,hur det var med de olika flygplanslösningarna. Men, när jag hade hållit liteutläggning sa han, "Ja, om ni så kommer dragande med ett segelflygplan, såsäger jag stopp." Det var ju en intressant slutsats.Men vad vi höll på med genom åren trots alla nedlagda projekt, så blevvi övade i projektledning och det kom ju sedan väl till pass när vi fick denstora utmaningen med JAS. Men innan vi var på plats med JAS, så varfrågan hur skulle det anskaffas. Och det har jag varit inne på tidigare att detfanns ett antal olika anskaffningsalternativ, allt ifrån direktköp av utländsktflygplan med mer eller mindre nedläggning av svensk flygindustri och detvar ju också då frågan hur man skulle klara underhållet och vidmakthållandetav existerande flygplan. Licenstillverkning var ett annat, samarbete mednågon annan nation eller nationer om att göra ett flygplan och sedan dåslutligen inhemsk sammanhållning och utveckling. Vi hade också ett antalkontakter med utlänningar och vi tittade också på, tillsammans med MFK[1979 års militära flygindustrikommit4 vad det skulle innebära för svenskflygindustri om vi gjorde en anskaffning av en utländsk plattform, men detinnebar i princip att arbetstillfällena skulle gå ner från 12 000 till 6 000 ochdet skulle vara en avsevärd brist då det gällde arbetstillfällen i Sverige.Men så småningom kom vi in på att arbeta med det nya JAS-systemet.Vi hade en kravspecifikation eller huvudspecifikation som vi tog fram påväldigt kort tid och den var bara på drygt ett hundratal sidor, vilket varganska otroligt om man ser till vad det omfattade för system. Men denspecifikationen sändes runt och till utlandet och naturligtvis Sverige och vitittade på vad det fanns för möjligheter med utländska plattformar. När detgällde de utländska plattformarna som vi också varit inne på tidigare så vardet mest de amerikanska som vi tittade på, alltifrån F-16, F-18 och F-20,
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1lU�GHW�JlOOGH�À\JXWSURYQLQJHQ�YDU�GHW�I|U�VPn�PDUJLQDOHU��6HGDQ�KDGH�YL�
ett antal krav på former eller regler för samverkan IG JAS – FMV rörande 
projektstyrning och projektvärdering, så kallad earned value, FMV:s 
insyn och luftvärdighet. Så det var alltså ett antal brister i offerten. Sedan 
hade vi inte det som vi ville ha från början: fastprisåtagande och det kan 
man ju förstå att det inte var så lätt att ge detta, men så småningom blev 
det en förutsättning och den jämfördes. När resultaten av de tekniska och 
ekonomiska utvärderingarna var klara, orienterade FMV:s ledning ÖB och 
>KDQV@�OHGQLQJVJUXSS��&)9�RFK�I|UVYDUVGHSDUWHPHQWHW��

Frågan om sysselsättning var jag inne på tidigare och det värderades 
då vid de olika alternativen och vi hade ställt krav på att det skulle vara 
en teknologiöverföring också till universitet och högskola och det byggdes 
alltså in i hela JAS-projektet. Det har visat sig vara väldigt lyckat och jag vet 
inte om ni har noterat professor Gunnar Eliasson, som har sagt att Gripen 
har återbetalt till samhället ungefär 2,6 gånger ursprunglig investering. Det 
kanske inte är så lätt att räkna, men det är imponerande. Sedan hade vi nära 
samverkan med försvarsmakten och den taktiskt operativa värderingen och 
jag tyckte det fungerade väldigt, väldigt bra.

 Sedan kan man ha lite funderingar om hur projektet har utvecklats under 
tiden. Det var ett par kriser i samband med haverierna och det andra haveriet 
kunde ha lett till ett totalt stopp i projektet, men vi klarade det. Och när jag 
lU�LQQH�Sn�KDYHULHU�Vn�NDQ�PDQ�VlJD�DWW�À\JVlNHUKHWHQ�KDU�YLVDW�VLJ�OLJJD�Sn�
en mycket hög nivå för projektet och det var någonting som vi var noga med 
och byggdes in inte minst med systems safety hur planet skulle kunna vara 
mycket säkert. Och om vi tittar historiskt har en hel del av oss varit med och 
ÀXJLW�XQGHU������WDOHW�RFK� WLWWDU�YL�Sn�GHQ�KDYHULIUHNYHQV�VRP�YDU�Gn�RFK�
DSSOLFHUD� GHQ� Sn� *ULSHQ�SURMHNWHW� Vn� VNXOOH� XQJHIlU� KDOYD� À\JSODQVÀRWWDQ�
varit havererad om vi hade haft den haverifrekvensen och 30 av våra 
À\JDUNDPUDWHU�KD�YDULW�ERUWD��6n�GHW�lU�HQ�RWUROLJ�XWYHFNOLQJ�VRP�KDU�VNHWW�
på säkerhetssidan. Så i Sverige har verkligen industri och myndigheter gjort 
en unik bedrift med genomförande av Gripen-projektet och det är inte slut 
ännu. Tack!

bertil Wennerholm:
Här kommer du in mycket på efterhistorien också. Vi ska koncentrera oss på 
själva tillkomsthistorien här nu, men då vill jag lämna över ordet till Bo Tarras-
Wahlberg som satt som operationsanalytiker och stötte utvärderingarna. 
Varsågod, Bosse!

bo tarras-Wahlberg:
Jag satt som operationsanalytiker på dåvarande FOA, Försvarets 
forskningsanstalt, som nu har blivit Försvarets forskningsinstitut, FOI, 
och ansvarade tillsammans med bland annat Tommy André och Krister 
Andrén, som sitter där uppe, om metodiken för den taktiska och operativa 
utvärderingen av JAS. Innan jag går in på hur vi gjorde och vad resultatet 
var, skulle jag bara vilja konstatera att det som har sagts tidigare här från 
Peter Nordbeck och Kent Harrskog är intressant därför att det här är ju 32 år 
sedan. Man har ju bara vissa brottstycken av bilden av det här men jag tycker 
de sammanfattar väldigt, väldigt bra vad jag också anser att vi höll på med. 

På den tiden, i början av 1981, så bedrevs det så kallade 
perspektivplanestudier. Inom ramen för dessa perspektivplanestudier gjordes 
vad man vad man kallade för gränsinvasionsstudier och kustinvasionsstudier. 
Den metodik man använde i den här taktiska och operativa värderingen 
av JAS byggde på ett antal väl utvalda typsituationer från dessa kust- och 
gränsinvasionsstudier. Man kan konstatera att när man har jobbat med de här 
typfallen, så var det så att man visade ganska snabbt att det var J:et i JAS, alltså 
jaktfunktionen, som ställde de högsta kraven på JAS och speciellt var det den 
hotmiljö som beskrevs i perspektivplanering och i gränsinvasionsstudierna 
VRP� E\JJGH� Sn� HQ� WXQJ� MDNW� IUnQ� ¿HQWOLJ� VLGD� VRP� Gn� YDU� VWULGVOHGG� PHG�
QnJRQ�À\JEXUHQ�VWULGVOHGQLQJ�DY�W\S�0DLQVWD\��1lU�YL�MREEDGH�PHG�GHP��YDU�
GH�YlOGLJW�GnOLJW�EHVNULYQD��PDQ�¿FN�J|UD�YlOGLJW�JURYD�DQWDJDQGHQ��PHQ�GHW�
mynnade sedan ut i system som MiG-29 och Su-27. De beskrivningar vi hade 
visade sig i efterhand vara väldigt bra, faktiskt. 

Men det stora problemet var för JAS:en att kunna agera i ett paraply 
med tung jakt som var uppe under lång tid, att kunna penetrera detta när en 
angripare hade stridsledning från luften. Detta ställde alltså de höga kraven. 
Nu i efterskott kan man säga att kvalitén på systemen i form av tung jakt 
från angriparsidan var nog väl beskrivna. Däremot visade det sig historiskt 

När det gällde flygutprovningen var det för små marginaler. Sedan hade viett antal krav på former eller regler för samverkan IG JAS — FMV rörandeprojektstyrning och projektvärdering, så kallad earned value, FMV:sinsyn och luftvärdighet. Så det var alltså ett antal brister i offerten. Sedanhade vi inte det som vi ville ha från början: fastprisåtagande och det kanman ju förstå att det inte var så lätt att ge detta, men så småningom blevdet en förutsättning och den jämfördes. När resultaten av de tekniska ochekonomiska utvärderingarna var klara, orienterade FMV:s ledning ÖB och[hans] ledningsgrupp, CFV och försvarsdepartementet.Frågan om sysselsättning var jag inne på tidigare och det värderadesdå vid de olika alternativen och vi hade ställt krav på att det skulle varaen teknologiöverföring också till universitet och högskola och det byggdesalltså in i hela JAS-projektet. Det har visat sig vara väldigt lyckat och jag vetinte om ni har noterat professor Gunnar Eliasson, som har sagt att Gripenhar återbetalt till samhället ungefär 2,6 gånger ursprunglig investering. Detkanske inte är så lätt att räkna, men det är imponerande. Sedan hade vi närasamverkan med försvarsmakten och den taktiskt operativa värderingen ochjag tyckte det fungerade väldigt, väldigt bra.Sedan kan man ha lite funderingar om hur projektet har utvecklats undertiden. Det var ett par kriser i samband med haverierna och det andra haverietkunde ha lett till ett totalt stopp i projektet, men vi klarade det. Och när jagär inne på haverier så kan man säga att flygsäkerheten har visat sig ligga påen mycket hög nivå för projektet och det var någonting som vi var noga medoch byggdes in inte minst med systems safety hur planet skulle kunna varamycket säkert. Och om vi tittar historiskt har en hel del av oss varit med ochflugit under 1960-talet och tittar vi på den haverifrekvens som var då ochapplicera den på Gripen-projektet så skulle ungefär halva flygplansflottanvarit havererad om vi hade haft den haverifrekvensen och 30 av våraflygarkamrater ha varit borta. Så det är en otrolig utveckling som har skettpå säkerhetssidan. Så i Sverige har verkligen industri och myndigheter gjorten unik bedrift med genomförande av Gripen-projektet och det är inte slutännu. Tack!
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81



80 81

1lU�GHW�JlOOGH�À\JXWSURYQLQJHQ�YDU�GHW�I|U�VPn�PDUJLQDOHU��6HGDQ�KDGH�YL�
ett antal krav på former eller regler för samverkan IG JAS – FMV rörande 
projektstyrning och projektvärdering, så kallad earned value, FMV:s 
insyn och luftvärdighet. Så det var alltså ett antal brister i offerten. Sedan 
hade vi inte det som vi ville ha från början: fastprisåtagande och det kan 
man ju förstå att det inte var så lätt att ge detta, men så småningom blev 
det en förutsättning och den jämfördes. När resultaten av de tekniska och 
ekonomiska utvärderingarna var klara, orienterade FMV:s ledning ÖB och 
>KDQV@�OHGQLQJVJUXSS��&)9�RFK�I|UVYDUVGHSDUWHPHQWHW��

Frågan om sysselsättning var jag inne på tidigare och det värderades 
då vid de olika alternativen och vi hade ställt krav på att det skulle vara 
en teknologiöverföring också till universitet och högskola och det byggdes 
alltså in i hela JAS-projektet. Det har visat sig vara väldigt lyckat och jag vet 
inte om ni har noterat professor Gunnar Eliasson, som har sagt att Gripen 
har återbetalt till samhället ungefär 2,6 gånger ursprunglig investering. Det 
kanske inte är så lätt att räkna, men det är imponerande. Sedan hade vi nära 
samverkan med försvarsmakten och den taktiskt operativa värderingen och 
jag tyckte det fungerade väldigt, väldigt bra.

 Sedan kan man ha lite funderingar om hur projektet har utvecklats under 
tiden. Det var ett par kriser i samband med haverierna och det andra haveriet 
kunde ha lett till ett totalt stopp i projektet, men vi klarade det. Och när jag 
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en mycket hög nivå för projektet och det var någonting som vi var noga med 
och byggdes in inte minst med systems safety hur planet skulle kunna vara 
mycket säkert. Och om vi tittar historiskt har en hel del av oss varit med och 
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varit havererad om vi hade haft den haverifrekvensen och 30 av våra 
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på säkerhetssidan. Så i Sverige har verkligen industri och myndigheter gjort 
en unik bedrift med genomförande av Gripen-projektet och det är inte slut 
ännu. Tack!

bertil Wennerholm:
Här kommer du in mycket på efterhistorien också. Vi ska koncentrera oss på 
själva tillkomsthistorien här nu, men då vill jag lämna över ordet till Bo Tarras-
Wahlberg som satt som operationsanalytiker och stötte utvärderingarna. 
Varsågod, Bosse!

bo tarras-Wahlberg:
Jag satt som operationsanalytiker på dåvarande FOA, Försvarets 
forskningsanstalt, som nu har blivit Försvarets forskningsinstitut, FOI, 
och ansvarade tillsammans med bland annat Tommy André och Krister 
Andrén, som sitter där uppe, om metodiken för den taktiska och operativa 
utvärderingen av JAS. Innan jag går in på hur vi gjorde och vad resultatet 
var, skulle jag bara vilja konstatera att det som har sagts tidigare här från 
Peter Nordbeck och Kent Harrskog är intressant därför att det här är ju 32 år 
sedan. Man har ju bara vissa brottstycken av bilden av det här men jag tycker 
de sammanfattar väldigt, väldigt bra vad jag också anser att vi höll på med. 

På den tiden, i början av 1981, så bedrevs det så kallade 
perspektivplanestudier. Inom ramen för dessa perspektivplanestudier gjordes 
vad man vad man kallade för gränsinvasionsstudier och kustinvasionsstudier. 
Den metodik man använde i den här taktiska och operativa värderingen 
av JAS byggde på ett antal väl utvalda typsituationer från dessa kust- och 
gränsinvasionsstudier. Man kan konstatera att när man har jobbat med de här 
typfallen, så var det så att man visade ganska snabbt att det var J:et i JAS, alltså 
jaktfunktionen, som ställde de högsta kraven på JAS och speciellt var det den 
hotmiljö som beskrevs i perspektivplanering och i gränsinvasionsstudierna 
VRP� E\JJGH� Sn� HQ� WXQJ� MDNW� IUnQ� ¿HQWOLJ� VLGD� VRP� Gn� YDU� VWULGVOHGG� PHG�
QnJRQ�À\JEXUHQ�VWULGVOHGQLQJ�DY�W\S�0DLQVWD\��1lU�YL�MREEDGH�PHG�GHP��YDU�
GH�YlOGLJW�GnOLJW�EHVNULYQD��PDQ�¿FN�J|UD�YlOGLJW�JURYD�DQWDJDQGHQ��PHQ�GHW�
mynnade sedan ut i system som MiG-29 och Su-27. De beskrivningar vi hade 
visade sig i efterhand vara väldigt bra, faktiskt. 

Men det stora problemet var för JAS:en att kunna agera i ett paraply 
med tung jakt som var uppe under lång tid, att kunna penetrera detta när en 
angripare hade stridsledning från luften. Detta ställde alltså de höga kraven. 
Nu i efterskott kan man säga att kvalitén på systemen i form av tung jakt 
från angriparsidan var nog väl beskrivna. Däremot visade det sig historiskt 
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efter Sovjetunionens fall och så vidare att kvantiteten gick ner markant. Så 
vi arbetade med en kvantitet som senare visade sig vara för stor. Alternativen 
YL�WLWWDGH�Sn�KDU�MX�QlPQWV��GHW�YDU�DOOWVn�)�����)�����)����RFK�>GHW�VYHQVND@�
JAS-alternativet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att JAS:en uppfyllde, när det gällde 
just attackrollen och spaningsrollen, de krav man skulle kunna ställa på 
systemet. Vi såg inga problem med detta, utan problemet låg huvudsakligen i 
jaktfunktionsrollen. Vissa andra system föll direkt på att de inte kunde hantera 
bassystemet, som F-20-alternativet, och F-16 var kanske mera inriktad mot 
attack än jakt. Jag vet inte riktigt hur resonemangen gick, men attack- och 
spaningsfunktionen fungerade bra i beskrivningen av JAS-offerten medan 
jaktfunktionen alltså hade uppenbara problem. Jag skulle vilja lista fyra 
SUREOHP�VRP�PDQ�LGHQWL¿HUDGH�VRP�VW|UUH��VRP�JMRUGH�DWW�PDQ�IDNWLVNW�WLOO�
syvende och sist gick in och rekommenderade i farten. De tre första hängde 
faktiskt samman med motor och motorvalet. Man konstaterade, och det här 
låter som en efterkonstruktion, men jag hävdar nog att det inte är det, utan 
vi sa det att den svaga motorn hade svårigheter att kompensera brister i det 
digitala styrsystemet, som just då var en stor osäkerhet och man tyckte detta 
var ett av de stora problemen. Ett annat var just den begränsade räckvidden 
på systemet. Man skulle kunna vända på det och säga bristande tid i luften 
i samband med duell mot tung jakt, i en sådan duell kommer man alltid till 
korta om man är uppe för kort tid. Det tredje var också kopplat till motorvalet 
till viss del och det var den begränsade lastförmågan. Sedan var det en fjärde 
parameter, som kanske har nämnts i förbigående här tidigare, som också 
lyftes upp som en viktig begränsande faktor. Det var att det var en stor andel 
komposit i JAS:en och att laga komposit i fält under krigstid, om jag får 
uttrycka mig så, innebar en väldig osäkerhet och det bedömdes också som en 
negativ aspekt. 

Så till syvende och sist så gjorde man inte den rekommendationen. Rent 
taktiskt och operativt från ÖB:s synpunkt så föreslogs F-18 som ett bättre 
alternativ. Vi hade då kravet på oss att hitta det bästa alternativet av de 
alternativ som gavs. Sedan kunde man ju vända på den här frågan och säga: 
bU�-$6� WLOOUlFNOLJW�EUD"�'HW�lU�HQ�DQQDQ� W\S�DY� IUnJD� VRP� MDJ� I|UVWRG� OLWH�
senare. Men vi hade uppgiften att se vilket alternativ som var bäst och då 
kom vi att rekommendera F-18 sett från ÖB:s taktiska och operativa behov. 

Vi hade ingen syn på industrikompetens, vi hade ingenting om samhällsnytta, 
vi hade ingenting om export eller liknande utan det var rent taktiskt och 
operativt från ÖB:s synpunkt.

bertil Wennerholm:
Tack ska du ha. Då börjar vi med paneldebatten här och Peter har begärt ordet 
redan, varsågod.

Peter nordbecK:
Ja, jag lovade att jag skulle berätta hur ÖB tog emot den här studien. Det 
JLFN�WLOO�Vn�DWW�QlU�YL�YDU�NODUD��¿FN�KDQ�KHOD�VWXGLHQ�GRNXPHQWHUDG��-DJ�YHW�
inte om den fortfarande är hemligstämplad, men då var den hemligstämplad 
i alla fall. Jag skulle lämna försvarsstaben i oktober 1981 var det väl. Då 
i alla fall så blev jag kallad att redovisa det här för ÖB. Då vill jag gärna 
säga först att under hela perspektivplanearbetet, så upplevde vi som jobbade 
med den att ÖB lyssnade på oss. Det var inte alla andra chefer som gjorde 
det utan de hade allehanda synpunkter på vårt arbete, men ÖB var väldigt 
LQWUHVVHUDG�IDNWLVNW��¿FN�YL�HWW�LQWU\FN�DY��-DJ�WURU�DWW�GHW�YDU�HWW�lNWD�LQWUHVVH�
som Lennart Ljung visade, vilket gjorde att det var oerhört stimulerande att 
vara i studiebranschen under Lennart Ljungs mandat.

Nå, jag skulle dra den här studien och, som vi har sagt tidigare, var det ju 
F-18 som var bäst och jag vill nog säga vi var tveksamma om JAS verkligen 
uppfyllde kraven. Det var vi, mycket av de skälen som Bo Tarras-Wahlberg 
här har redovisat. Och närvarande vid den här föredragningen, som jag 
gjorde högst personligen hos ÖB, var försvarsstabschefen Bengt Schuback, 
souschefen Bengt Lehander och dåvarande planeringschefen Owe Wiktorin. 
Jag redovisade så klart jag kunde vad vi kommit fram till och jag såg på 
Lennart Ljung, om jag nu ska tolka hans reaktion, att det här var besvärligt. 
Jag har läst hans memoarer efteråt, och jag förstår att beslutet var redan taget 
och att det skulle vara JAS, så det här var kanske ett spel för gallerierna. 

Men diskussionen mynnade i alla fall ut i att de närvarande cheferna var 
tveksamma till relevansen i vår hotbild. De tyckte att den var för kraftig. I 
dag kan vi dock konstatera att den använda hotbilden i allt väsentligt var 
korrekt. Att sedan Sovjetunionen föll ihop och det blev färre är en helt annan 
sak. Den bilden hade vi naturligtvis inte lagt till studierna. 

efter Sovjetunionens fall och så vidare att kvantiteten gick ner markant. Såvi arbetade med en kvantitet som senare visade sig vara för stor. Alternativenvi tittade på har ju nämnts, det var alltså F-20, F-16, F-18 och [det svenska]JAS-alternativet.Sammanfattningsvis kan man säga att JAS:en uppfyllde, när det gälldejust attackrollen och spaningsrollen, de krav man skulle kunna ställa påsystemet. Vi såg inga problem med detta, utan problemet låg huvudsakligen ijaktfunktionsrollen. Vissa andra system föll direkt på att de inte kunde hanterabassystemet, som F-20-alternativet, och F-16 var kanske mera inriktad motattack än jakt. Jag vet inte riktigt hur resonemangen gick, men attack- ochspaningsfunktionen fungerade bra i beskrivningen av JAS-offerten medanjaktfunktionen alltså hade uppenbara problem. Jag skulle vilja lista fyraproblem som man identifierade som större, som gjorde att man faktiskt tillsyvende och sist gick in och rekommenderade i farten. De tre första hängdefaktiskt samman med motor och motorvalet. Man konstaterade, och det härlåter som en efterkonstruktion, men jag hävdar nog att det inte är det, utanvi sa det att den svaga motorn hade svårigheter att kompensera brister i detdigitala styrsystemet, som just då var en stor osäkerhet och man tyckte dettavar ett av de stora problemen. Ett annat var just den begränsade räckviddenpå systemet. Man skulle kunna vända på det och säga bristande tid i lufteni samband med duell mot tung jakt, i en sådan duell kommer man alltid tillkorta om man är uppe för kort tid. Det tredje var också kopplat till motorvalettill viss del och det var den begränsade lastförmågan. Sedan var det en fjärdeparameter, som kanske har nämnts i förbigående här tidigare, som ocksålyftes upp som en viktig begränsande faktor. Det var att det var en stor andelkomposit i JAS:en och att laga komposit i fält under krigstid, om jag fåruttrycka mig så, innebar en väldig osäkerhet och det bedömdes också som ennegativ aspekt.Så till syvende och sist så gjorde man inte den rekommendationen. Renttaktiskt och operativt från ÖB:s synpunkt så föreslogs F-18 som ett bättrealternativ. Vi hade då kravet på oss att hitta det bästa alternativet av dealternativ som gavs. Sedan kunde man ju vända på den här frågan och säga:Är JAS tillräckligt bra? Det är en annan typ av fråga som jag förstod litesenare. Men vi hade uppgiften att se vilket alternativ som var bäst och dåkom vi att rekommendera F-18 sett från ÖB:s taktiska och operativa behov.
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efter Sovjetunionens fall och så vidare att kvantiteten gick ner markant. Så 
vi arbetade med en kvantitet som senare visade sig vara för stor. Alternativen 
YL�WLWWDGH�Sn�KDU�MX�QlPQWV��GHW�YDU�DOOWVn�)�����)�����)����RFK�>GHW�VYHQVND@�
JAS-alternativet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att JAS:en uppfyllde, när det gällde 
just attackrollen och spaningsrollen, de krav man skulle kunna ställa på 
systemet. Vi såg inga problem med detta, utan problemet låg huvudsakligen i 
jaktfunktionsrollen. Vissa andra system föll direkt på att de inte kunde hantera 
bassystemet, som F-20-alternativet, och F-16 var kanske mera inriktad mot 
attack än jakt. Jag vet inte riktigt hur resonemangen gick, men attack- och 
spaningsfunktionen fungerade bra i beskrivningen av JAS-offerten medan 
jaktfunktionen alltså hade uppenbara problem. Jag skulle vilja lista fyra 
SUREOHP�VRP�PDQ�LGHQWL¿HUDGH�VRP�VW|UUH��VRP�JMRUGH�DWW�PDQ�IDNWLVNW�WLOO�
syvende och sist gick in och rekommenderade i farten. De tre första hängde 
faktiskt samman med motor och motorvalet. Man konstaterade, och det här 
låter som en efterkonstruktion, men jag hävdar nog att det inte är det, utan 
vi sa det att den svaga motorn hade svårigheter att kompensera brister i det 
digitala styrsystemet, som just då var en stor osäkerhet och man tyckte detta 
var ett av de stora problemen. Ett annat var just den begränsade räckvidden 
på systemet. Man skulle kunna vända på det och säga bristande tid i luften 
i samband med duell mot tung jakt, i en sådan duell kommer man alltid till 
korta om man är uppe för kort tid. Det tredje var också kopplat till motorvalet 
till viss del och det var den begränsade lastförmågan. Sedan var det en fjärde 
parameter, som kanske har nämnts i förbigående här tidigare, som också 
lyftes upp som en viktig begränsande faktor. Det var att det var en stor andel 
komposit i JAS:en och att laga komposit i fält under krigstid, om jag får 
uttrycka mig så, innebar en väldig osäkerhet och det bedömdes också som en 
negativ aspekt. 

Så till syvende och sist så gjorde man inte den rekommendationen. Rent 
taktiskt och operativt från ÖB:s synpunkt så föreslogs F-18 som ett bättre 
alternativ. Vi hade då kravet på oss att hitta det bästa alternativet av de 
alternativ som gavs. Sedan kunde man ju vända på den här frågan och säga: 
bU�-$6� WLOOUlFNOLJW�EUD"�'HW�lU�HQ�DQQDQ� W\S�DY� IUnJD� VRP� MDJ� I|UVWRG� OLWH�
senare. Men vi hade uppgiften att se vilket alternativ som var bäst och då 
kom vi att rekommendera F-18 sett från ÖB:s taktiska och operativa behov. 

Vi hade ingen syn på industrikompetens, vi hade ingenting om samhällsnytta, 
vi hade ingenting om export eller liknande utan det var rent taktiskt och 
operativt från ÖB:s synpunkt.

bertil Wennerholm:
Tack ska du ha. Då börjar vi med paneldebatten här och Peter har begärt ordet 
redan, varsågod.

Peter nordbecK:
Ja, jag lovade att jag skulle berätta hur ÖB tog emot den här studien. Det 
JLFN�WLOO�Vn�DWW�QlU�YL�YDU�NODUD��¿FN�KDQ�KHOD�VWXGLHQ�GRNXPHQWHUDG��-DJ�YHW�
inte om den fortfarande är hemligstämplad, men då var den hemligstämplad 
i alla fall. Jag skulle lämna försvarsstaben i oktober 1981 var det väl. Då 
i alla fall så blev jag kallad att redovisa det här för ÖB. Då vill jag gärna 
säga först att under hela perspektivplanearbetet, så upplevde vi som jobbade 
med den att ÖB lyssnade på oss. Det var inte alla andra chefer som gjorde 
det utan de hade allehanda synpunkter på vårt arbete, men ÖB var väldigt 
LQWUHVVHUDG�IDNWLVNW��¿FN�YL�HWW�LQWU\FN�DY��-DJ�WURU�DWW�GHW�YDU�HWW�lNWD�LQWUHVVH�
som Lennart Ljung visade, vilket gjorde att det var oerhört stimulerande att 
vara i studiebranschen under Lennart Ljungs mandat.

Nå, jag skulle dra den här studien och, som vi har sagt tidigare, var det ju 
F-18 som var bäst och jag vill nog säga vi var tveksamma om JAS verkligen 
uppfyllde kraven. Det var vi, mycket av de skälen som Bo Tarras-Wahlberg 
här har redovisat. Och närvarande vid den här föredragningen, som jag 
gjorde högst personligen hos ÖB, var försvarsstabschefen Bengt Schuback, 
souschefen Bengt Lehander och dåvarande planeringschefen Owe Wiktorin. 
Jag redovisade så klart jag kunde vad vi kommit fram till och jag såg på 
Lennart Ljung, om jag nu ska tolka hans reaktion, att det här var besvärligt. 
Jag har läst hans memoarer efteråt, och jag förstår att beslutet var redan taget 
och att det skulle vara JAS, så det här var kanske ett spel för gallerierna. 

Men diskussionen mynnade i alla fall ut i att de närvarande cheferna var 
tveksamma till relevansen i vår hotbild. De tyckte att den var för kraftig. I 
dag kan vi dock konstatera att den använda hotbilden i allt väsentligt var 
korrekt. Att sedan Sovjetunionen föll ihop och det blev färre är en helt annan 
sak. Den bilden hade vi naturligtvis inte lagt till studierna. 
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Men det fördes mycket resonemang om hotbilden under den här 
föredragningen och efteråt. I studien hade vi kommit fram till att angriparen 
hade effektiva vapen för att bekämpa vårt bassystem. Vi blev därigenom 
pressade tillbaka och det var det som gjorde att vi måste ta duellen med 
jakten för att överhuvudtaget kunna verka i attackrollen. ÖB gjorde ingen 
avdömning i hotbildsfrågan. Han tackade för studien och krävde ingen 
omarbetning med hänsyn till framförda synpunkter om hotbilden. Studien 
ligger, den var ju underskriven av mig och allting sådant där, så det var aldrig 
någon diskussion sedan. Sedan vidtog, precis som Kent Harrskog säger, 
alla andra aspekter på beslutet, vid sidan av de operativa, de industriella, de 
nationella och andra hänsyn som kommer till. 

-DJ� VNXOOH�RFNVn�YLOMD� VlJD�� DWW� MDJ� L�GHW� IRUWVDWWD� DUEHWHW�PHG� -$6�¿FN�
ett intryck av att de synpunkter vi hade redovisat i den operativa studien 
beaktades i så måtto att svagheter åtgärdades i det fortsatta projektarbetet. 
Det är inte samma JAS nu, som den JAS vi värderade. Det är ett helt annat 
À\JSODQ��7DFN�

Kent harrsKog:
Jag tänkte på det där med att jag sa att vi utvärderade direkt efter offerterna 
RFK�PDQ�KDU�MX�OlUW�VLJ�HQ�KHO�GHO�HIWHU�GHW�KlU�RFNVn��2P�PDQ�Gn�À\JHU�HQ�
)����RFK�À\JHU�HQ�*ULSHQ�VRP�VND�ODQGD�Sn�HQ�ODQGVYlJVEDV�Vn�lU�GHW�LQWH�Vn�
där jävla lätt med en F-18, men det framgick ju inte av offerterna. 

sven hirdman:
Bara en liten kommentar till Erik-Johan Hjelm. Du refererade samtal 
mellan Nils Sköld och Ulf Larsson, där Ulf Larsson skulle ha sagt att de 
LQWH�¿FN�QnJRQ� LQIRUPDWLRQ�IUnQ�UHJHULQJHQ��.DQ�EDUD� OlVD�XSS�PLQD�HJQD�
anteckningar (bilaga 5) från vintern 1981 och -82, lite snabbt. Alltså, hösten 
1981 erbjuder jag vid samtal med Olof Palme, Ingvar Carlsson och Thage 
3HWHUVRQ�RFK�VRFLDOGHPRNUDWHUQD�DOO�WlQNEDU�LQIRUPDWLRQ�RP�-$6��PHQ�¿FN�L�
november via Ulf Larsson svaret att man klarade sig själv. Försvarskommittén 
avslutade sitt arbete den 1 december 1981. Den 3 december gav regeringen 
FMV i uppdrag att slutföra förhandlingarna med IG JAS. Texten till 
förhandlingsuppdraget visades av försvarskommitténs ordförande Gunnar 
Björk för socialdemokraterna innan det utfärdades 1982. 

Efter det att försvarskommittén avslutat sitt arbete bildade den 
socialdemokratiska partiledningen en särskild arbetsgrupp för JAS med Olof 
3DOPH�VRP�RUGI|UDQGH�RFK�8OI�/DUVVRQ�VRP�VHNUHWHUDUH��'HQ���IHEUXDUL�¿FN�
försvarsdepartementet FMV:s första delrapport om JAS-förhandlingarna 
MlPWH� g%�V� RFK� &)9�V� \WWUDQGH�� 8OI� /DUVVRQ� ¿FN� GHW� KHPOLJVWlPSODGH�
materialet av mig samma dag jämte viss ytterligare information. Den 8 
IHEUXDUL�lJGH�HQ�ÀHUD�WLPPDU�OnQJ�|YHUOlJJQLQJ�UXP�PHOODQ�3DOPH�JUXSSHQ, 
däribland även Sten Andersson, Kjell-Olof Feldt och statsminister Fälldin 
och försvarsminister Gustafsson och deras medarbetare. Och slutligen – den 
���PDUV�±�¿FN�8OI�/DUVVRQ�Sn�PRWVYDUDQGH� VlWW� WLOOJnQJ� WLOO�)09�V� DQGUD�
förhandlingsrapport. Den gick även till de parlamentariska ledamöterna. Det 
VWlPPHU�LQWH�YDG�8OI�/DUVVRQ�VDGH��'H�¿FN�DOOWVn�DOO�LQIRUPDWLRQ�I|UXWRP�YDG�
de hämtade in genom egna besök i staber, hos Saab och så vidare. 

gunnar lindqvist:
)09�¿FN�DOOWVn�GH�WDNWLVND�NUDYHQ�LIUnQ�À\JVWDEHQ�RFK�g%��'HVVD�PnVWH�PDQ�
omsätta till tekniskt och ekonomiskt mätbara prov. Det går inte att bara säga 
DWW�GH�WDNWLVND�NUDYHQ�VND�XSSI\OODV��2FK�I|U�DWW�NXQQD�YHWD�DWW�À\JSODQHW�EOLU�
ordentligt konstruerat, både när det gäller prestanda och tillgänglighet, måste 
PDQ�In�IUDP�HQ�YHUL¿NDWLRQVSODQHULQJ��'HW�YDU�GH�KlU�NUDYHQ�VRP�YL�XWJLFN�
ifrån när vi infodrade offerterna. Sedan diskuterar man hela tiden om de 
här kraven var för höga eller för låga. Läser man ÖB:s dagbok förekommer 
GHW�Sn�ÀHUD�VWlOOHQ�DWW�)09�KDU�WULVVDW�XSS�NUDYHQ��YLONHW�YL�LQWH�KDGH�JMRUW��
IDNWLVNW��,�DOOD�IDOO�LQWH�RP�YL�LQWH�KDGH�InWW�RUGHU�LIUnQ�À\JVWDEHQ�DWW�J|UD�GHW��
Så vi var ganska pressade från ÖB att ligga på en låg nivå här. 

6HGDQ�NDQ�GHW�MX�¿QQDV�WUH�ROLND�VlWW�DWW�YlUGHUD�HWW�À\JSODQ�Sn��'HOV�DWW�
genomföra de här studierna man talar om, dels att utnyttja den erfarenhet som 
folk har från krig och dessutom att man ser sig omkring vad de andra gör 
runtomkring. Men, vi tyckte det var väldigt bra det här att man skulle göra en 
jämförande studie, och det skulle onekligen vara bra att få en seriös jämförelse 
PHOODQ�HQ�LQKHPVN�RFK�HQ�XWOlQGVN�DQVNDIIQLQJ�DY�HWW�Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ��GlU�
för- och nackdelar med de olika alternativen kunde belysas. Det borde rensa 
luften och utgöra en god grund för framtida handlanden, och personligen 
trodde jag faktiskt att vi skulle kunna motivera ett svenskt alternativ om vi 

Men det fördes mycket resonemang om hotbilden under den härföredragningen och efteråt. I studien hade vi kommit fram till att angriparenhade effektiva vapen för att bekämpa vårt bassystem. Vi blev därigenompressade tillbaka och det var det som gjorde att vi måste ta duellen medjakten för att överhuvudtaget kunna verka i attackrollen. ÖB gjorde ingenavdömning i hotbildsfrågan. Han tackade för studien och krävde ingenomarbetning med hänsyn till framförda synpunkter om hotbilden. Studienligger, den var ju underskriven av mig och allting sådant där, så det var aldrignågon diskussion sedan. Sedan vidtog, precis som Kent Harrskog säger,alla andra aspekter på beslutet, vid sidan av de operativa, de industriella, denationella och andra hänsyn som kommer till.Jag skulle också vilja säga, att jag i det fortsatta arbetet med JAS fickett intryck av att de synpunkter vi hade redovisat i den operativa studienbeaktades i så måtto att svagheter åtgärdades i det fortsatta projektarbetet.Det är inte samma JAS nu, som den JAS vi värderade. Det är ett helt annatflygplan. Tack!
KENT HARRSKOG:Jag tänkte på det där med att jag sa att vi utvärderade direkt efter offerternaoch man har ju lärt sig en hel del efter det här också. Om man då flyger enF-18 och flyger en Gripen som ska landa på en landsvägsbas så är det inte sådär jävla lätt med en F-18, men det framgick ju inte av offerterna.
SVEN HIRDMAN:Bara en liten kommentar till Erik-Johan Hjelm. Du refererade samtalmellan Nils Sköld och Ulf Larsson, där Ulf Larsson skulle ha sagt att deinte fick någon information från regeringen. Kan bara läsa upp mina egnaanteckningar (bilaga 5) från vintern 1981 och -82, lite snabbt. Alltså, hösten1981 erbjuder jag vid samtal med Olof Palme, Ingvar Carlsson och ThagePeterson och socialdemokraterna all tänkbar information om JAS, men fick inovember via Ulf Larsson svaret att man klarade sig själv. Försvarskommitténavslutade sitt arbete den 1 december 1981. Den 3 december gav regeringenFMV i uppdrag att slutföra förhandlingarna med IG JAS. Texten tillförhandlingsuppdraget visades av försvarskommitténs ordförande GunnarBjörk för socialdemokraterna innan det utfärdades 1982.
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Efter det att försvarskommittén avslutat sitt arbete bildade densocialdemokratiska partiledningen en särskild arbetsgrupp för JAS med OlofPalme som ordförande och Ulf Larsson som sekreterare. Den 1 februari fickförsvarsdepartementet FMV:s första delrapport om JAS-förhandlingarnajämte ÖB:s och CFV:s yttrande. Ulf Larsson fick det hemligstämpladematerialet av mig samma dag jämte viss ytterligare information. Den 8februari ägde en flera timmar lång överläggning rum mellan Palme-gruppen,däribland även Sten Andersson, Kjell-Olof Feldt och statsminister Fälldinoch försvarsminister Gustafsson och deras medarbetare. Och slutligen — den15 mars — fick Ulf Larsson på motsvarande sätt tillgång till FMV:s andraförhandlingsrapport. Den gick även till de parlamentariska ledamöterna. Detstämmer inte vad Ulf Larsson sade. De fick alltså all information förutom vadde hämtade in genom egna besök i staber, hos Saab och så vidare.
GUNNAR LINDQVIST:FMV fick alltså de taktiska kraven ifrån flygstaben och ÖB. Dessa måste manomsätta till tekniskt och ekonomiskt mätbara prov. Det går inte att bara sägaatt de taktiska kraven ska uppfyllas. Och för att kunna veta att flygplanet blirordentligt konstruerat, både när det gäller prestanda och tillgänglighet, måsteman fa fram en verifikationsplanering. Det var de här kraven som vi utgickifrån när vi infodrade offerterna. Sedan diskuterar man hela tiden om dehär kraven var för höga eller för låga. Läser man ÖB:s dagbok förekommerdet på flera ställen att FMV har trissat upp kraven, vilket vi inte hade gjort,faktiskt. I alla fall inte om vi inte hade fatt order ifrån flygstaben att göra det.Så vi var ganska pressade från ÖB att ligga på en låg nivå här.Sedan kan det ju finnas tre olika sätt att värdera ett flygplan på. Dels attgenomföra de här studierna man talar om, dels att utnyttja den erfarenhet somfolk har från krig och dessutom att man ser sig omkring vad de andra görruntomkring. Men, vi tyckte det var väldigt bra det här att man skulle göra enjämförande studie, och det skulle onekligen vara bra att få en seriös jämförelsemellan en inhemsk och en utländsk anskaffning av ett nytt enhetsflygplan, därför- och nackdelar med de olika alternativen kunde belysas. Det borde rensaluften och utgöra en god grund för framtida handlanden, och personligentrodde jag faktiskt att vi skulle kunna motivera ett svenskt alternativ om vi
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Men det fördes mycket resonemang om hotbilden under den här 
föredragningen och efteråt. I studien hade vi kommit fram till att angriparen 
hade effektiva vapen för att bekämpa vårt bassystem. Vi blev därigenom 
pressade tillbaka och det var det som gjorde att vi måste ta duellen med 
jakten för att överhuvudtaget kunna verka i attackrollen. ÖB gjorde ingen 
avdömning i hotbildsfrågan. Han tackade för studien och krävde ingen 
omarbetning med hänsyn till framförda synpunkter om hotbilden. Studien 
ligger, den var ju underskriven av mig och allting sådant där, så det var aldrig 
någon diskussion sedan. Sedan vidtog, precis som Kent Harrskog säger, 
alla andra aspekter på beslutet, vid sidan av de operativa, de industriella, de 
nationella och andra hänsyn som kommer till. 

-DJ� VNXOOH�RFNVn�YLOMD� VlJD�� DWW� MDJ� L�GHW� IRUWVDWWD� DUEHWHW�PHG� -$6�¿FN�
ett intryck av att de synpunkter vi hade redovisat i den operativa studien 
beaktades i så måtto att svagheter åtgärdades i det fortsatta projektarbetet. 
Det är inte samma JAS nu, som den JAS vi värderade. Det är ett helt annat 
À\JSODQ��7DFN�

Kent harrsKog:
Jag tänkte på det där med att jag sa att vi utvärderade direkt efter offerterna 
RFK�PDQ�KDU�MX�OlUW�VLJ�HQ�KHO�GHO�HIWHU�GHW�KlU�RFNVn��2P�PDQ�Gn�À\JHU�HQ�
)����RFK�À\JHU�HQ�*ULSHQ�VRP�VND�ODQGD�Sn�HQ�ODQGVYlJVEDV�Vn�lU�GHW�LQWH�Vn�
där jävla lätt med en F-18, men det framgick ju inte av offerterna. 

sven hirdman:
Bara en liten kommentar till Erik-Johan Hjelm. Du refererade samtal 
mellan Nils Sköld och Ulf Larsson, där Ulf Larsson skulle ha sagt att de 
LQWH�¿FN�QnJRQ� LQIRUPDWLRQ�IUnQ�UHJHULQJHQ��.DQ�EDUD� OlVD�XSS�PLQD�HJQD�
anteckningar (bilaga 5) från vintern 1981 och -82, lite snabbt. Alltså, hösten 
1981 erbjuder jag vid samtal med Olof Palme, Ingvar Carlsson och Thage 
3HWHUVRQ�RFK�VRFLDOGHPRNUDWHUQD�DOO�WlQNEDU�LQIRUPDWLRQ�RP�-$6��PHQ�¿FN�L�
november via Ulf Larsson svaret att man klarade sig själv. Försvarskommittén 
avslutade sitt arbete den 1 december 1981. Den 3 december gav regeringen 
FMV i uppdrag att slutföra förhandlingarna med IG JAS. Texten till 
förhandlingsuppdraget visades av försvarskommitténs ordförande Gunnar 
Björk för socialdemokraterna innan det utfärdades 1982. 

Efter det att försvarskommittén avslutat sitt arbete bildade den 
socialdemokratiska partiledningen en särskild arbetsgrupp för JAS med Olof 
3DOPH�VRP�RUGI|UDQGH�RFK�8OI�/DUVVRQ�VRP�VHNUHWHUDUH��'HQ���IHEUXDUL�¿FN�
försvarsdepartementet FMV:s första delrapport om JAS-förhandlingarna 
MlPWH� g%�V� RFK� &)9�V� \WWUDQGH�� 8OI� /DUVVRQ� ¿FN� GHW� KHPOLJVWlPSODGH�
materialet av mig samma dag jämte viss ytterligare information. Den 8 
IHEUXDUL�lJGH�HQ�ÀHUD�WLPPDU�OnQJ�|YHUOlJJQLQJ�UXP�PHOODQ�3DOPH�JUXSSHQ, 
däribland även Sten Andersson, Kjell-Olof Feldt och statsminister Fälldin 
och försvarsminister Gustafsson och deras medarbetare. Och slutligen – den 
���PDUV�±�¿FN�8OI�/DUVVRQ�Sn�PRWVYDUDQGH� VlWW� WLOOJnQJ� WLOO�)09�V� DQGUD�
förhandlingsrapport. Den gick även till de parlamentariska ledamöterna. Det 
VWlPPHU�LQWH�YDG�8OI�/DUVVRQ�VDGH��'H�¿FN�DOOWVn�DOO�LQIRUPDWLRQ�I|UXWRP�YDG�
de hämtade in genom egna besök i staber, hos Saab och så vidare. 

gunnar lindqvist:
)09�¿FN�DOOWVn�GH�WDNWLVND�NUDYHQ�LIUnQ�À\JVWDEHQ�RFK�g%��'HVVD�PnVWH�PDQ�
omsätta till tekniskt och ekonomiskt mätbara prov. Det går inte att bara säga 
DWW�GH�WDNWLVND�NUDYHQ�VND�XSSI\OODV��2FK�I|U�DWW�NXQQD�YHWD�DWW�À\JSODQHW�EOLU�
ordentligt konstruerat, både när det gäller prestanda och tillgänglighet, måste 
PDQ�In�IUDP�HQ�YHUL¿NDWLRQVSODQHULQJ��'HW�YDU�GH�KlU�NUDYHQ�VRP�YL�XWJLFN�
ifrån när vi infodrade offerterna. Sedan diskuterar man hela tiden om de 
här kraven var för höga eller för låga. Läser man ÖB:s dagbok förekommer 
GHW�Sn�ÀHUD�VWlOOHQ�DWW�)09�KDU�WULVVDW�XSS�NUDYHQ��YLONHW�YL�LQWH�KDGH�JMRUW��
IDNWLVNW��,�DOOD�IDOO�LQWH�RP�YL�LQWH�KDGH�InWW�RUGHU�LIUnQ�À\JVWDEHQ�DWW�J|UD�GHW��
Så vi var ganska pressade från ÖB att ligga på en låg nivå här. 

6HGDQ�NDQ�GHW�MX�¿QQDV�WUH�ROLND�VlWW�DWW�YlUGHUD�HWW�À\JSODQ�Sn��'HOV�DWW�
genomföra de här studierna man talar om, dels att utnyttja den erfarenhet som 
folk har från krig och dessutom att man ser sig omkring vad de andra gör 
runtomkring. Men, vi tyckte det var väldigt bra det här att man skulle göra en 
jämförande studie, och det skulle onekligen vara bra att få en seriös jämförelse 
PHOODQ�HQ�LQKHPVN�RFK�HQ�XWOlQGVN�DQVNDIIQLQJ�DY�HWW�Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ��GlU�
för- och nackdelar med de olika alternativen kunde belysas. Det borde rensa 
luften och utgöra en god grund för framtida handlanden, och personligen 
trodde jag faktiskt att vi skulle kunna motivera ett svenskt alternativ om vi 

Men det fördes mycket resonemang om hotbilden under den härföredragningen och efteråt. I studien hade vi kommit fram till att angriparenhade effektiva vapen för att bekämpa vårt bassystem. Vi blev därigenompressade tillbaka och det var det som gjorde att vi måste ta duellen medjakten för att överhuvudtaget kunna verka i attackrollen. ÖB gjorde ingenavdömning i hotbildsfrågan. Han tackade för studien och krävde ingenomarbetning med hänsyn till framförda synpunkter om hotbilden. Studienligger, den var ju underskriven av mig och allting sådant där, så det var aldrignågon diskussion sedan. Sedan vidtog, precis som Kent Harrskog säger,alla andra aspekter på beslutet, vid sidan av de operativa, de industriella, denationella och andra hänsyn som kommer till.Jag skulle också vilja säga, att jag i det fortsatta arbetet med JAS fickett intryck av att de synpunkter vi hade redovisat i den operativa studienbeaktades i så måtto att svagheter åtgärdades i det fortsatta projektarbetet.Det är inte samma JAS nu, som den JAS vi värderade. Det är ett helt annatflygplan. Tack!
KENT HARRSKOG:Jag tänkte på det där med att jag sa att vi utvärderade direkt efter offerternaoch man har ju lärt sig en hel del efter det här också. Om man då flyger enF-18 och flyger en Gripen som ska landa på en landsvägsbas så är det inte sådär jävla lätt med en F-18, men det framgick ju inte av offerterna.
SVEN HIRDMAN:Bara en liten kommentar till Erik-Johan Hjelm. Du refererade samtalmellan Nils Sköld och Ulf Larsson, där Ulf Larsson skulle ha sagt att deinte fick någon information från regeringen. Kan bara läsa upp mina egnaanteckningar (bilaga 5) från vintern 1981 och -82, lite snabbt. Alltså, hösten1981 erbjuder jag vid samtal med Olof Palme, Ingvar Carlsson och ThagePeterson och socialdemokraterna all tänkbar information om JAS, men fick inovember via Ulf Larsson svaret att man klarade sig själv. Försvarskommitténavslutade sitt arbete den 1 december 1981. Den 3 december gav regeringenFMV i uppdrag att slutföra förhandlingarna med IG JAS. Texten tillförhandlingsuppdraget visades av försvarskommitténs ordförande GunnarBjörk för socialdemokraterna innan det utfärdades 1982.
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Efter det att försvarskommittén avslutat sitt arbete bildade densocialdemokratiska partiledningen en särskild arbetsgrupp för JAS med OlofPalme som ordförande och Ulf Larsson som sekreterare. Den 1 februari fickförsvarsdepartementet FMV:s första delrapport om JAS-förhandlingarnajämte ÖB:s och CFV:s yttrande. Ulf Larsson fick det hemligstämpladematerialet av mig samma dag jämte viss ytterligare information. Den 8februari ägde en flera timmar lång överläggning rum mellan Palme-gruppen,däribland även Sten Andersson, Kjell-Olof Feldt och statsminister Fälldinoch försvarsminister Gustafsson och deras medarbetare. Och slutligen — den15 mars — fick Ulf Larsson på motsvarande sätt tillgång till FMV:s andraförhandlingsrapport. Den gick även till de parlamentariska ledamöterna. Detstämmer inte vad Ulf Larsson sade. De fick alltså all information förutom vadde hämtade in genom egna besök i staber, hos Saab och så vidare.
GUNNAR LINDQVIST:FMV fick alltså de taktiska kraven ifrån flygstaben och ÖB. Dessa måste manomsätta till tekniskt och ekonomiskt mätbara prov. Det går inte att bara sägaatt de taktiska kraven ska uppfyllas. Och för att kunna veta att flygplanet blirordentligt konstruerat, både när det gäller prestanda och tillgänglighet, måsteman fa fram en verifikationsplanering. Det var de här kraven som vi utgickifrån när vi infodrade offerterna. Sedan diskuterar man hela tiden om dehär kraven var för höga eller för låga. Läser man ÖB:s dagbok förekommerdet på flera ställen att FMV har trissat upp kraven, vilket vi inte hade gjort,faktiskt. I alla fall inte om vi inte hade fatt order ifrån flygstaben att göra det.Så vi var ganska pressade från ÖB att ligga på en låg nivå här.Sedan kan det ju finnas tre olika sätt att värdera ett flygplan på. Dels attgenomföra de här studierna man talar om, dels att utnyttja den erfarenhet somfolk har från krig och dessutom att man ser sig omkring vad de andra görruntomkring. Men, vi tyckte det var väldigt bra det här att man skulle göra enjämförande studie, och det skulle onekligen vara bra att få en seriös jämförelsemellan en inhemsk och en utländsk anskaffning av ett nytt enhetsflygplan, därför- och nackdelar med de olika alternativen kunde belysas. Det borde rensaluften och utgöra en god grund för framtida handlanden, och personligentrodde jag faktiskt att vi skulle kunna motivera ett svenskt alternativ om vi
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¿FN�LJHQRP�HQ�GHO�XW|YHU�YDG�VRP�VWRG�L�RIIHUWHQ�LIUnQ�,*�-$6��9L�SUHVVDGHV�
alltså ganska långt ner i våra krav men vi hade en gräns och det var att vi inte 
VNXOOH�EHWDOD����WDOV�PLOMDUGHU�I|U�DWW�DQVNDIID�HWW�À\JSODQ�VRP�YDU�VlPUH�lQ�
GHW�YnUD�JUDQQDU�KDGH�XQGHU�OHYHUDQV������PHGDQ�YL�VNXOOH�In�YnUW�À\JSODQ�
efter tolv år. 

anders feuer:
$QGHUV�)HXHU�KHWHU� MDJ��À\JWDNWLVND�VWDEHQV�XWYHFNOLQJVDYGHOQLQJ�� -DJ�KDU�
två frågor att ställa. Dels så förstod jag av Peter Nordbeck och Kent Harrskog 
att vi pratade om kostnadsekvivalenta system i de jämförelser som gjordes 
och då undrar jag: Var de kostnadsekvivalenta med vad det gäller utveckling 
och anskaffning eller var även en livscykelkostnad inberäknad när den 
kostnadsekvivalensen togs fram? 

Peter nordbecK:
Ja, när vi gjorde sådana här studier, jag vågar inte säga exakt, men när vi 
gjorde sådana här krigsförloppsstudier så försökte vi på bästa sätt ta upp 
totalkostnaden över livstiden. Varför vi skulle göra ett undantag i den här 
situationen kan jag inte tänka mig. Det var alltid så, rätta mig ni andra, 
klosskostnader kallade vi det. I klosskostnader låg life cycle cost också, det 
gjorde det. 

anders feuer:
Man tycker att skillnaden mellan Gripen och F-18 borde ha blivit väldigt stor 
vad det gäller numerär om man tittar ur livscykelkostnad.

Peter nordbecK:
-D��GHW�YDU�HQ�VNLOOQDG�L�QXPHUlU��0HQ�GHW�lU� MX�Vn�PHG�À\JV\VWHP�PnQJD�
gånger. Klarar du inte duellen, så klarar du inte duellen. 

anders feuer:
Det var den ena frågan. Den andra frågan var hotbilden. Det har ju sagts 
en del på olika händer om vilken hotbild som det utgicks ifrån men i vilket 
tidsperspektiv låg hotbilden där i slutet på 70- i början på 80-talet?

Peter nordbecK:
År 2000 och strax efter. 

anders feuer:
Men, jag uppfattar också att den hotbilden var egentligen inte riktigt tydligt 
GH¿QLHUDG� HIWHUVRP� GHW� Gn� W\GOLJHQ� lQGn� XSS� Sn� g%�QLYn� NXQGH� EOL� HQ�
diskussion om det var rätt hotbild eller fel hotbild. 

Peter nordbecK:
Jag upplevde den diskussionen som att man försökte, man prövade sig fram 
om hur man skulle hantera den här. Det var aldrig så att ÖB eller någon 
av dem sade att de krävde: ”gå hem och gör om”. Aldrig, alltså! Det var 
HQ�GLVNXVVLRQ�RFK�GHW�YDU�GHW�VRP�YDU�GHW�¿QD�PHG�/HQQDUW�/MXQJ��KDQ�VD��
”Nu har studieorganisationen lagt det här, så får vi andra hantera det.” Jag 
upplevde aldrig att hotbildsresonemanget kom upp någon gång efter den. Jag 
bara redovisar hur jag upplevde diskussionen hos Lennart Ljung. Vi var inte 
mer än de personerna jag sa där. Aldrig hörde jag i alla fall något resonemang 
eller i någon utvärdering att det var någon fel hotbild eller något sådant. Nej, 
nej. 

anders feuer:
Tack för det! Oerhört intressant att höra. 

eriK-johan hjelm:
-DJ� WlQNWH� EDUD� OlJJD� WLOO� HQ� VDN� QlU� GHW� JlOOHU� NRVWQDGHUQD�� 9L� ¿FN� IUnQ�
regeringskansliet en historisk dollarkurs som grund för beräkningen. På det 
lade man ett spann av plus, minus 25 procent. Och plus 25 procent var, rätta 
mig om jag har fel, men 6,48 eller någonting sådant där. Några år senare 
kostade dollarn 9 spänn, så vad vet man här i världen?

gunnar ståhl:
Ja, beträffande det här med kostnader så minns jag att det fanns en siffra som 
satt i huvudet på oss jättemycket och det var 18,9 eller 19,136 miljarder för 
hela projektet, och, som Erik-Johan säger, rätt som det var så var dollarkursen 
något annat och just vid den tidpunkten så hade jag ett visst ansvar i den här 

fick igenom en del utöver vad som stod i offerten ifrån IG JAS. Vi pressadesalltså ganska långt ner i våra krav men vi hade en gräns och det var att vi inteskulle betala 10-tals miljarder för att anskaffa ett flygplan som var sämre ändet våra grannar hade under leverans 1980 medan vi skulle få vårt flygplanefter tolv år.
ANDERS FEUER:Anders Feuer heter jag, flygtaktiska stabens utvecklingsavdelning. Jag hartvå frågor att ställa. Dels så förstod jag av Peter Nordbeck och Kent Harrskogatt vi pratade om kostnadsekvivalenta system i de jämförelser som gjordesoch då undrar jag: Var de kostnadsekvivalenta med vad det gäller utvecklingoch anskaffning eller var även en livscykelkostnad inberäknad när denkostnadsekvivalensen togs fram?
PETER NORDBECK:Ja, när vi gjorde sådana här studier, jag vågar inte säga exakt, men när vigjorde sådana här krigsförloppsstudier så försökte vi på bästa sätt ta upptotalkostnaden över livstiden. Varför vi skulle göra ett undantag i den härsituationen kan jag inte tänka mig. Det var alltid så, rätta mig ni andra,klosskostnader kallade vi det. I klosskostnader låg life cycle cost också, detgjorde det.
ANDERS FEUER:Man tycker att skillnaden mellan Gripen och F-18 borde ha blivit väldigt storvad det gäller numerär om man tittar ur livscykelkostnad.
PETER NORDBECK:Ja, det var en skillnad i numerär. Men det är ju så med flygsystem mångagånger. Klarar du inte duellen, så klarar du inte duellen.
ANDERS FEUER:Det var den ena frågan. Den andra frågan var hotbilden. Det har ju sagtsen del på olika händer om vilken hotbild som det utgicks ifrån men i vilkettidsperspektiv låg hotbilden där i slutet på 70- i början på 80-talet?
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PETER NORDBECK:År 2000 och strax efter.
ANDERS FEUER:Men, jag uppfattar också att den hotbilden var egentligen inte riktigt tydligtdefinierad eftersom det då tydligen ändå upp på ÖB-nivå kunde bli endiskussion om det var rätt hotbild eller fel hotbild.
PETER NORDBECK:Jag upplevde den diskussionen som att man försökte, man prövade sig framom hur man skulle hantera den här. Det var aldrig så att ÖB eller någonav dem sade att de krävde: "gå hem och gör om". Aldrig, alltså! Det varen diskussion och det var det som var det fina med Lennart Ljung, han sa:"Nu har studieorganisationen lagt det här, så far vi andra hantera det." Jagupplevde aldrig att hotbildsresonemanget kom upp någon gång efter den. Jagbara redovisar hur jag upplevde diskussionen hos Lennart Ljung. Vi var intemer än de personerna jag sa där. Aldrig hörde jag i alla fall något resonemangeller i någon utvärdering att det var någon fel hotbild eller något sådant. Nej,nej.
ANDERS FEUER:Tack för det! Oerhört intressant att höra.
ERIK-JOHAN HJELM:Jag tänkte bara lägga till en sak när det gäller kostnaderna. Vi fick frånregeringskansliet en historisk dollarkurs som grund för beräkningen. På detlade man ett spann av plus, minus 25 procent. Och plus 25 procent var, rättamig om jag har fel, men 6,48 eller någonting sådant där. Några år senarekostade dollarn 9 spänn, så vad vet man här i världen?
GUNNAR STÅHL:Ja, beträffande det här med kostnader så minns jag att det fanns en siffra somsatt i huvudet på oss jättemycket och det var 18,9 eller 19,136 miljarder förhela projektet, och, som Erik-Johan säger, rätt som det var så var dollarkursennågot annat och just vid den tidpunkten så hade jag ett visst ansvar i den här
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¿FN�LJHQRP�HQ�GHO�XW|YHU�YDG�VRP�VWRG�L�RIIHUWHQ�LIUnQ�,*�-$6��9L�SUHVVDGHV�
alltså ganska långt ner i våra krav men vi hade en gräns och det var att vi inte 
VNXOOH�EHWDOD����WDOV�PLOMDUGHU�I|U�DWW�DQVNDIID�HWW�À\JSODQ�VRP�YDU�VlPUH�lQ�
GHW�YnUD�JUDQQDU�KDGH�XQGHU�OHYHUDQV������PHGDQ�YL�VNXOOH�In�YnUW�À\JSODQ�
efter tolv år. 

anders feuer:
$QGHUV�)HXHU�KHWHU� MDJ��À\JWDNWLVND�VWDEHQV�XWYHFNOLQJVDYGHOQLQJ�� -DJ�KDU�
två frågor att ställa. Dels så förstod jag av Peter Nordbeck och Kent Harrskog 
att vi pratade om kostnadsekvivalenta system i de jämförelser som gjordes 
och då undrar jag: Var de kostnadsekvivalenta med vad det gäller utveckling 
och anskaffning eller var även en livscykelkostnad inberäknad när den 
kostnadsekvivalensen togs fram? 

Peter nordbecK:
Ja, när vi gjorde sådana här studier, jag vågar inte säga exakt, men när vi 
gjorde sådana här krigsförloppsstudier så försökte vi på bästa sätt ta upp 
totalkostnaden över livstiden. Varför vi skulle göra ett undantag i den här 
situationen kan jag inte tänka mig. Det var alltid så, rätta mig ni andra, 
klosskostnader kallade vi det. I klosskostnader låg life cycle cost också, det 
gjorde det. 

anders feuer:
Man tycker att skillnaden mellan Gripen och F-18 borde ha blivit väldigt stor 
vad det gäller numerär om man tittar ur livscykelkostnad.

Peter nordbecK:
-D��GHW�YDU�HQ�VNLOOQDG�L�QXPHUlU��0HQ�GHW�lU� MX�Vn�PHG�À\JV\VWHP�PnQJD�
gånger. Klarar du inte duellen, så klarar du inte duellen. 

anders feuer:
Det var den ena frågan. Den andra frågan var hotbilden. Det har ju sagts 
en del på olika händer om vilken hotbild som det utgicks ifrån men i vilket 
tidsperspektiv låg hotbilden där i slutet på 70- i början på 80-talet?

Peter nordbecK:
År 2000 och strax efter. 

anders feuer:
Men, jag uppfattar också att den hotbilden var egentligen inte riktigt tydligt 
GH¿QLHUDG� HIWHUVRP� GHW� Gn� W\GOLJHQ� lQGn� XSS� Sn� g%�QLYn� NXQGH� EOL� HQ�
diskussion om det var rätt hotbild eller fel hotbild. 

Peter nordbecK:
Jag upplevde den diskussionen som att man försökte, man prövade sig fram 
om hur man skulle hantera den här. Det var aldrig så att ÖB eller någon 
av dem sade att de krävde: ”gå hem och gör om”. Aldrig, alltså! Det var 
HQ�GLVNXVVLRQ�RFK�GHW�YDU�GHW�VRP�YDU�GHW�¿QD�PHG�/HQQDUW�/MXQJ��KDQ�VD��
”Nu har studieorganisationen lagt det här, så får vi andra hantera det.” Jag 
upplevde aldrig att hotbildsresonemanget kom upp någon gång efter den. Jag 
bara redovisar hur jag upplevde diskussionen hos Lennart Ljung. Vi var inte 
mer än de personerna jag sa där. Aldrig hörde jag i alla fall något resonemang 
eller i någon utvärdering att det var någon fel hotbild eller något sådant. Nej, 
nej. 

anders feuer:
Tack för det! Oerhört intressant att höra. 

eriK-johan hjelm:
-DJ� WlQNWH� EDUD� OlJJD� WLOO� HQ� VDN� QlU� GHW� JlOOHU� NRVWQDGHUQD�� 9L� ¿FN� IUnQ�
regeringskansliet en historisk dollarkurs som grund för beräkningen. På det 
lade man ett spann av plus, minus 25 procent. Och plus 25 procent var, rätta 
mig om jag har fel, men 6,48 eller någonting sådant där. Några år senare 
kostade dollarn 9 spänn, så vad vet man här i världen?

gunnar ståhl:
Ja, beträffande det här med kostnader så minns jag att det fanns en siffra som 
satt i huvudet på oss jättemycket och det var 18,9 eller 19,136 miljarder för 
hela projektet, och, som Erik-Johan säger, rätt som det var så var dollarkursen 
något annat och just vid den tidpunkten så hade jag ett visst ansvar i den här 

fick igenom en del utöver vad som stod i offerten ifrån IG JAS. Vi pressadesalltså ganska långt ner i våra krav men vi hade en gräns och det var att vi inteskulle betala 10-tals miljarder för att anskaffa ett flygplan som var sämre ändet våra grannar hade under leverans 1980 medan vi skulle få vårt flygplanefter tolv år.
ANDERS FEUER:Anders Feuer heter jag, flygtaktiska stabens utvecklingsavdelning. Jag hartvå frågor att ställa. Dels så förstod jag av Peter Nordbeck och Kent Harrskogatt vi pratade om kostnadsekvivalenta system i de jämförelser som gjordesoch då undrar jag: Var de kostnadsekvivalenta med vad det gäller utvecklingoch anskaffning eller var även en livscykelkostnad inberäknad när denkostnadsekvivalensen togs fram?
PETER NORDBECK:Ja, när vi gjorde sådana här studier, jag vågar inte säga exakt, men när vigjorde sådana här krigsförloppsstudier så försökte vi på bästa sätt ta upptotalkostnaden över livstiden. Varför vi skulle göra ett undantag i den härsituationen kan jag inte tänka mig. Det var alltid så, rätta mig ni andra,klosskostnader kallade vi det. I klosskostnader låg life cycle cost också, detgjorde det.
ANDERS FEUER:Man tycker att skillnaden mellan Gripen och F-18 borde ha blivit väldigt storvad det gäller numerär om man tittar ur livscykelkostnad.
PETER NORDBECK:Ja, det var en skillnad i numerär. Men det är ju så med flygsystem mångagånger. Klarar du inte duellen, så klarar du inte duellen.
ANDERS FEUER:Det var den ena frågan. Den andra frågan var hotbilden. Det har ju sagtsen del på olika händer om vilken hotbild som det utgicks ifrån men i vilkettidsperspektiv låg hotbilden där i slutet på 70- i början på 80-talet?
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PETER NORDBECK:År 2000 och strax efter.
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gruppen för uppföljning av kostnaderna och jag gick tämligen omgående till 
Lars-Erik Englund. Jag satt min själ och väntade på att han skulle komma 
tillbaka en sen fredag eftermiddag. För jag tänkte, vad fan, det går ju inte 
handskas med det här. En dollarkurs som är 9 spänn och vi har räknat med 
6, men det var en rätt så cool typ och en klok person. Han sa: ”Vänta till 
måndag, Gunnar, då har kursen gått ner”. 

Men, jag tänkte också säga beträffande hotbild att jag tror att vi får 
fundera på att det nog egentligen var två hotbilder, därför att ett kriterium 
för leveransen utav JAS 39 var att vi skulle ha 8 divisioner före år 2000 och 
ULNWLJW� Vn�EOHY�GHW�QX� LQWH�� Vn�GHOV�¿FN�YL� DQSDVVD�KRWELOGHQ� WLOO� QnJRQWLQJ�
som ändå var hyggligt gripbart, alltså hur ser hotbilden ut på 90-talet och 

%LOG����-$6�SUHVWDQGD��H[HPSHO��8U�)09�)�3J�-$6�XQGHUODJ����������

en bit in på 2000-talet? Men med tanke på den livslängd som förväntades 
DY�À\JSODQHW�RFK�VRP�MDJ�VHU�QX��GHQ�VNHQDU�MX�OnQJW�LQ�Sn��I|UHVWlOOHU� MDJ�
mig, 2020, -25, -30 eller någonting sådant där. Så det blev ju de gissningar, 
NYDOL¿FHUDGH�JLVVQLQJDU�� VRP�PDQ� lQGn�NXQGH� In� XWDY� OnQJWLGVXWUHGQLQJDU�
och så vidare. Så en del av hotbilden hade vi bra koll på och annat inte. 

bo tarras-Wahlberg:
Angående hotbild, samma sak här. Det var ofta uppe till diskussion. Inte 
att man ifrågasatte hotbilden, men att hotbilden är ju väldigt avgörande för 
resultatet: vad man väljer för system. Jag var inte med på alla genomgångar 
för Lennart Ljung, men jag konstaterade att det fördes en diskussion om vad 
vi hade för belägg för den här hotbilden, varför och så vidare. Man ville 
gärna ha mera kött på benen när det gällde hotbilden, men det var inte så att 
man blev styrd i hotbilden. Jag upplevde det inte alls så. 

sven-olof höKborg: 
När vi talar om dollarkursen tror jag riktkursen var 4,58 när vi talade om vad 
projektet skulle kosta i utländsk valuta. 
Sedan en sak jag skulle ha sagt här kanske är att jag tycker i IG JAS gjorde 
en fantastisk insats när det gällde hitta underleverantörer till JAS-systemet 
och lite beroende på dollarkursen eller valutakurserna så är det ibland 30 
procent, ibland lite mer och ibland lite mindre, men det var ju ett fantastiskt 
ihopplockande av olika utländska kostnadseffektiva system så det är en av 
anledningarna till att det har blivit lyckat. 

tommy ivarsson:
Det ena är en kommentar. Den är tagen ur Northrops offert. Där står det först: 

7KH�GHYHORSHG�QDWLRQV�RI� WKH�ZRUOG�PXVW� VXVWDLQ� WKHLU� WHFKQLFDO�
H[SHUWLVH�IRU�WKH�EHQH¿W�RI�WKHLU�HFRQRP\�DQG�IRU�PDLQWDLQLQJ�WKH�OLYLQJ�
VWDQGDUGV�DQG�ZHOO�EHLQJ�RI� WKHLU�SHRSOH��$HURVSDFH� WHFKQRORJ\��E\�
GH¿QLWLRQ��LV�³WKH�OHDGLQJ�HGJH´�RI�QHDUO\�DOO�DGYDQFHG�WHFKQRORJLHV��

gruppen för uppföljning av kostnaderna och jag gick tämligen omgående tillLars-Erik Englund. Jag satt min själ och väntade på att han skulle kommatillbaka en sen fredag eftermiddag. För jag tänkte, vad fan, det går ju intehandskas med det här. En dollarkurs som är 9 spänn och vi har räknat med6, men det var en rätt så cool typ och en klok person. Han sa: "Vänta tillmåndag, Gunnar, då har kursen gått ner".Men, jag tänkte också säga beträffande hotbild att jag tror att vi fårfundera på att det nog egentligen var två hotbilder, därför att ett kriteriumför leveransen utav JAS 39 var att vi skulle ha 8 divisioner före år 2000 ochriktigt så blev det nu inte, så dels fick vi anpassa hotbilden till någontingsom ändå var hyggligt gripbart, alltså hur ser hotbilden ut på 90-talet och
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en bit in på 2000-talet? Men med tanke på den livslängd som förväntadesav flygplanet och som jag ser nu, den skenar ju långt in på, föreställer jagmig, 2020, -25, -30 eller någonting sådant där. Så det blev ju de gissningar,kvalificerade gissningar, som man ändå kunde få utav långtidsutredningaroch så vidare. Så en del av hotbilden hade vi bra koll på och annat inte.
Bo TARRAS-WAHLBERG:Angående hotbild, samma sak här. Det var ofta uppe till diskussion. Inteatt man ifrågasatte hotbilden, men att hotbilden är ju väldigt avgörande förresultatet: vad man väljer för system. Jag var inte med på alla genomgångarför Lennart Ljung, men jag konstaterade att det fördes en diskussion om vadvi hade för belägg för den här hotbilden, varför och så vidare. Man villegärna ha mera kött på benen när det gällde hotbilden, men det var inte så attman blev styrd i hotbilden. Jag upplevde det inte alls så.
SVEN-OLOF HÖKBORG:När vi talar om dollarkursen tror jag riktkursen var 4,58 när vi talade om vadprojektet skulle kosta i utländsk valuta.Sedan en sak jag skulle ha sagt här kanske är att jag tycker i IG JAS gjordeen fantastisk insats när det gällde hitta underleverantörer till JAS-systemetoch lite beroende på dollarkursen eller valutakurserna så är det ibland 30procent, ibland lite mer och ibland lite mindre, men det var ju ett fantastisktihopplockande av olika utländska kostnadseffektiva system så det är en avanledningarna till att det har blivit lyckat.
TOMMY IVARSSON:Det ena är en kommentar. Den är tagen ur Northrops offert. Där står det först:

The developed nations of the world must sustain their technicalexpertise for the benefit of their economy and for maintaining the livingstandards and well-being of their people. Aerospace technology, bydefinition, is "the leading edge" of nearly all advanced technologies,
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tillbaka en sen fredag eftermiddag. För jag tänkte, vad fan, det går ju inte 
handskas med det här. En dollarkurs som är 9 spänn och vi har räknat med 
6, men det var en rätt så cool typ och en klok person. Han sa: ”Vänta till 
måndag, Gunnar, då har kursen gått ner”. 

Men, jag tänkte också säga beträffande hotbild att jag tror att vi får 
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och så vidare. Så en del av hotbilden hade vi bra koll på och annat inte. 
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Angående hotbild, samma sak här. Det var ofta uppe till diskussion. Inte 
att man ifrågasatte hotbilden, men att hotbilden är ju väldigt avgörande för 
resultatet: vad man väljer för system. Jag var inte med på alla genomgångar 
för Lennart Ljung, men jag konstaterade att det fördes en diskussion om vad 
vi hade för belägg för den här hotbilden, varför och så vidare. Man ville 
gärna ha mera kött på benen när det gällde hotbilden, men det var inte så att 
man blev styrd i hotbilden. Jag upplevde det inte alls så. 

sven-olof höKborg: 
När vi talar om dollarkursen tror jag riktkursen var 4,58 när vi talade om vad 
projektet skulle kosta i utländsk valuta. 
Sedan en sak jag skulle ha sagt här kanske är att jag tycker i IG JAS gjorde 
en fantastisk insats när det gällde hitta underleverantörer till JAS-systemet 
och lite beroende på dollarkursen eller valutakurserna så är det ibland 30 
procent, ibland lite mer och ibland lite mindre, men det var ju ett fantastiskt 
ihopplockande av olika utländska kostnadseffektiva system så det är en av 
anledningarna till att det har blivit lyckat. 

tommy ivarsson:
Det ena är en kommentar. Den är tagen ur Northrops offert. Där står det först: 
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en bit in på 2000-talet? Men med tanke på den livslängd som förväntadesav flygplanet och som jag ser nu, den skenar ju långt in på, föreställer jagmig, 2020, -25, -30 eller någonting sådant där. Så det blev ju de gissningar,kvalificerade gissningar, som man ändå kunde få utav långtidsutredningaroch så vidare. Så en del av hotbilden hade vi bra koll på och annat inte.
Bo TARRAS-WAHLBERG:Angående hotbild, samma sak här. Det var ofta uppe till diskussion. Inteatt man ifrågasatte hotbilden, men att hotbilden är ju väldigt avgörande förresultatet: vad man väljer för system. Jag var inte med på alla genomgångarför Lennart Ljung, men jag konstaterade att det fördes en diskussion om vadvi hade för belägg för den här hotbilden, varför och så vidare. Man villegärna ha mera kött på benen när det gällde hotbilden, men det var inte så attman blev styrd i hotbilden. Jag upplevde det inte alls så.
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och, lite mer utvecklat här, så säger de: 

$IWHU� JDLQLQJ� DQ� HQYLDEOH� ZRUOGZLGH� UHSXWDWLRQ�� GLVFDUGLQJ�
WKH� 6ZHGLVK� DHURVSDFH� LQGXVWU\� LV� XQWKLQNDEOH�� 7KXV� WKH� ³IRUHLJQ�
DOWHUQDWLYH´� �PHDQLQJ� RII�WKH�VKHOI� SXUFKDVH� RI� D� IRUHLJQ� DLUFUDIW�
WR� PHHW� WKH� -$6� UHTXLUHPHQWV�� LV� DOVR� XQDFFHSWDEOH� EHFDXVH� LW�
DXWRPDWLFDOO\�PHDQV�WKH�GHPLVH�RI�WKH�6ZHGLVK�DHURVSDFH�LQGXVWU\��

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv! Och det enda alternativ som fanns, 
det var alltså F-18L, som ju aldrig kom till över huvud taget och vi skulle 
bara gjort lite anpassning till den, så då hade ju Saab försvunnit och resten 
försvunnit också. Så, det var ingen bra idé. 

Sedan har jag någon fråga och kommentarer till dig, Bosse. Jag förstår ju 
det här med räckvidd och uthållighet mycket väl och du vet vad jag har gjort 
VHGDQ�RFNVn��-$6�KDU����SURFHQW�VW|UUH�UlFNYLGG�lQ�YDG�VRP�YDU�VSHFL¿FHUDW��
Svag motor och brister i styrsystem, det begriper jag inte. Var det bägge 
delarna, menar du? Jag fattar att du kopplar ihop de två.

bo tarras-Wahlberg:
Ja, det här var 32 år sedan, så det är klart att minnesbilderna inte är 
fullständiga. Vad jag kommer ihåg var att det var väldigt mycket diskussioner 
och omorganisering av det digitala styrsystemet – det var ju ett väldigt 
instabilt plan. Och det är mycket möjligt att jag har associerat fel, men jag 
associerade detta problem med att man i viss mån skulle kunna kompensera 
brister i digitala styrsystem med en väldigt mycket starkare motor, men det 
kanske är en missuppfattning från min sida, då. 

tommy ivarsson:
'HW�¿QQV�LQJHW�VnGDQW�VDPEDQG��

bo tarras-Wahlberg:
OK.
 

Krister andrén: 
Jag vill gärna komplettera bilderna på några punkter också. 

För det första gäller det hotnivådiskussionen. Min minnesbild är att vi 
förde ett resonemang om hot på olika nivåer. Vi sa inte: ”Så här ser hotet 
XW�´��XWDQ�L�OMXVHW�DY�HQ�RVlNHU�IUDPWLG�GH¿QLHUDGH�YL�HQ�OnJ��HQ�PHOODQ��RFK�
en hög nivå på hoten och sedan förde vi resonemang mot dessa och gjorde 
känslighetsanalyser. Mycket av de problem vi såg var ju då kopplade till de 
högre hotnivåerna, som det naturligtvis fanns osäkerheter i. Det fanns ju en 
hel del ingångsvärden i och med att vi kunde koppla den värsta hotbilden till 
vad vi då såg på västsidan, de bästa amerikanska systemen. Om man lade 
dem 15 år fram i tiden ungefär, så blev det en ganska bra bild av ungefär 
hur det skulle kunna se ut som vi hade emot oss från öst. Det är en bild av 
hotanalysen. 

Sedan skulle jag också vilja tillägga att när det gällde den operativa 
YlUGHULQJHQ� Vn�KDQGODGH�GHQ� LQWH�EDUD�RP�YlUGHULQJ� DY�À\JV\VWHPHQ�PRW�
YDUDQGUD�XWDQ�YL�PnVWH�RFNVn�EDFND�EDQGHW�OLWH�JUDQG�RFK�VH�À\JYlUGHULQJHQ�
i den operativa helheten. Det var ju en helt annan situation, som ni beskrev 
här med de krigsförloppsstudier vi genomförde. Värderingen handlade 
också om den operativa helheten. Jag kommer inte ihåg exakt nu hur det 
speglades i slutrapporten som vi skrev, vad den innehöll för rubrik. Men 
jag är nästan säker på att det var ett kort avsnitt som handlade just om den 
operativa balansen och riskerna för att det, alltså kopplat till ekonomiska och 
tekniska osäkerheter, skulle bli dyrare, att detta då skulle kunna gå ut över 
den operativa helheten, balansen i hela vårt försvar. Till detta resonemang var 
då knuten en koppling, en förutsättning för att vi skulle kunna säga att det 
här är operativt godtagbart, om minst den antagna ekonomin står sig framåt i 
tiden. Det var en basplatta som var knuten till resonemanget. Peter Nordbeck 
kommer säkert ihåg det bättre än jag, men jag är nästan säker på att vi hade en 
sådan del med i de reservationer vi gjorde till vårt slutliga ställningstagande. 
För i slutändan, som jag kommer ihåg det, då handlade det ju inte om vilket 
V\VWHP�VRP�YDU�ElVW��XWDQ�Gn�YDU�GHQ�IUnJD�YL�VWlOOGHV�LQI|U��´bU�GHW�VYHQVND�
JAS-systemet operativt godtagbart?” 

Jag erinrar mig också en föredragning, det var nog efter den som du, Peter 
Nordbeck, pratade om här, då vi i samlad trupp kom in ganska många till 
ÖB Lennart Ljung. Väl förberedda för en ordentlig, bred genomgång, men 

och, lite mer utvecklat här, så säger de:
After gaining an enviable worldwide reputation, discardingthe Swedish aerospace industry is unthinkable. Thus the "foreignalternative" (meaning off-the-shelf purchase of a foreign aircraftto meet the JAS requirements) is also unacceptable because itautomatically means the demise of the Swedish aerospace industry.

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv! Och det enda alternativ som fanns,det var alltså F-18L, som ju aldrig kom till över huvud taget och vi skullebara gjort lite anpassning till den, så då hade ju Saab försvunnit och restenförsvunnit också. Så, det var ingen bra id6Sedan har jag någon fråga och kommentarer till dig, Bosse. Jag förstår judet här med räckvidd och uthållighet mycket väl och du vet vad jag har gjortsedan också. JAS har 50 procent större räckvidd än vad som var specificerat.Svag motor och brister i styrsystem, det begriper jag inte. Var det bäggedelarna, menar du? Jag fattar att du kopplar ihop de två.
Bo TARRAS-WAHLBERG:Ja, det här var 32 år sedan, så det är klart att minnesbilderna inte ärfullständiga. Vad jag kommer ihåg var att det var väldigt mycket diskussioneroch omorganisering av det digitala styrsystemet — det var ju ett väldigtinstabilt plan. Och det är mycket möjligt att jag har associerat fel, men jagassocierade detta problem med att man i viss mån skulle kunna kompenserabrister i digitala styrsystem med en väldigt mycket starkare motor, men detkanske är en missuppfattning från min sida, då.
TOMMY IVARSSON:Det finns inget sådant samband.
Bo TARRAS-WAHLBERG:OK.
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KRISTER ANDREN:Jag vill gärna komplettera bilderna på några punkter också.För det första gäller det hotnivådiskussionen. Min minnesbild är att viförde ett resonemang om hot på olika nivåer. Vi sa inte: "Så här ser hotetut!", utan i ljuset av en osäker framtid definierade vi en låg, en mellan- ochen hög nivå på hoten och sedan förde vi resonemang mot dessa och gjordekänslighetsanalyser. Mycket av de problem vi såg var ju då kopplade till dehögre hotnivåerna, som det naturligtvis fanns osäkerheter i. Det fanns ju enhel del ingångsvärden i och med att vi kunde koppla den värsta hotbilden tillvad vi då såg på västsidan, de bästa amerikanska systemen. Om man ladedem 15 år fram i tiden ungefär, så blev det en ganska bra bild av ungefärhur det skulle kunna se ut som vi hade emot oss från öst. Det är en bild avhotanalysen.Sedan skulle jag också vilja tillägga att när det gällde den operativavärderingen så handlade den inte bara om värdering av flygsystemen motvarandra utan vi måste också backa bandet lite grand och se flygvärderingeni den operativa helheten. Det var ju en helt annan situation, som ni beskrevhär med de krigsförloppsstudier vi genomförde. Värderingen handladeockså om den operativa helheten. Jag kommer inte ihåg exakt nu hur detspeglades i slutrapporten som vi skrev, vad den innehöll för rubrik. Menjag är nästan säker på att det var ett kort avsnitt som handlade just om denoperativa balansen och riskerna för att det, alltså kopplat till ekonomiska ochtekniska osäkerheter, skulle bli dyrare, att detta då skulle kunna gå ut överden operativa helheten, balansen i hela vårt försvar. Till detta resonemang vardå knuten en koppling, en förutsättning för att vi skulle kunna säga att dethär är operativt godtagbart, om minst den antagna ekonomin står sig framåt itiden. Det var en basplatta som var knuten till resonemanget. Peter Nordbeckkommer säkert ihåg det bättre än jag, men jag är nästan säker på att vi hade ensådan del med i de reservationer vi gjorde till vårt slutliga ställningstagande.För i slutändan, som jag kommer ihåg det, då handlade det ju inte om vilketsystem som var bäst, utan då var den fråga vi ställdes inför: "Är det svenskaJAS-systemet operativt godtagbart?"Jag erinrar mig också en föredragning, det var nog efter den som du, PeterNordbeck, pratade om här, då vi i samlad trupp kom in ganska många tillÖB Lennart Ljung. Väl förberedda för en ordentlig, bred genomgång, men
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och, lite mer utvecklat här, så säger de: 

$IWHU� JDLQLQJ� DQ� HQYLDEOH� ZRUOGZLGH� UHSXWDWLRQ�� GLVFDUGLQJ�
WKH� 6ZHGLVK� DHURVSDFH� LQGXVWU\� LV� XQWKLQNDEOH�� 7KXV� WKH� ³IRUHLJQ�
DOWHUQDWLYH´� �PHDQLQJ� RII�WKH�VKHOI� SXUFKDVH� RI� D� IRUHLJQ� DLUFUDIW�
WR� PHHW� WKH� -$6� UHTXLUHPHQWV�� LV� DOVR� XQDFFHSWDEOH� EHFDXVH� LW�
DXWRPDWLFDOO\�PHDQV�WKH�GHPLVH�RI�WKH�6ZHGLVK�DHURVSDFH�LQGXVWU\��

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv! Och det enda alternativ som fanns, 
det var alltså F-18L, som ju aldrig kom till över huvud taget och vi skulle 
bara gjort lite anpassning till den, så då hade ju Saab försvunnit och resten 
försvunnit också. Så, det var ingen bra idé. 

Sedan har jag någon fråga och kommentarer till dig, Bosse. Jag förstår ju 
det här med räckvidd och uthållighet mycket väl och du vet vad jag har gjort 
VHGDQ�RFNVn��-$6�KDU����SURFHQW�VW|UUH�UlFNYLGG�lQ�YDG�VRP�YDU�VSHFL¿FHUDW��
Svag motor och brister i styrsystem, det begriper jag inte. Var det bägge 
delarna, menar du? Jag fattar att du kopplar ihop de två.

bo tarras-Wahlberg:
Ja, det här var 32 år sedan, så det är klart att minnesbilderna inte är 
fullständiga. Vad jag kommer ihåg var att det var väldigt mycket diskussioner 
och omorganisering av det digitala styrsystemet – det var ju ett väldigt 
instabilt plan. Och det är mycket möjligt att jag har associerat fel, men jag 
associerade detta problem med att man i viss mån skulle kunna kompensera 
brister i digitala styrsystem med en väldigt mycket starkare motor, men det 
kanske är en missuppfattning från min sida, då. 

tommy ivarsson:
'HW�¿QQV�LQJHW�VnGDQW�VDPEDQG��

bo tarras-Wahlberg:
OK.
 

Krister andrén: 
Jag vill gärna komplettera bilderna på några punkter också. 

För det första gäller det hotnivådiskussionen. Min minnesbild är att vi 
förde ett resonemang om hot på olika nivåer. Vi sa inte: ”Så här ser hotet 
XW�´��XWDQ�L�OMXVHW�DY�HQ�RVlNHU�IUDPWLG�GH¿QLHUDGH�YL�HQ�OnJ��HQ�PHOODQ��RFK�
en hög nivå på hoten och sedan förde vi resonemang mot dessa och gjorde 
känslighetsanalyser. Mycket av de problem vi såg var ju då kopplade till de 
högre hotnivåerna, som det naturligtvis fanns osäkerheter i. Det fanns ju en 
hel del ingångsvärden i och med att vi kunde koppla den värsta hotbilden till 
vad vi då såg på västsidan, de bästa amerikanska systemen. Om man lade 
dem 15 år fram i tiden ungefär, så blev det en ganska bra bild av ungefär 
hur det skulle kunna se ut som vi hade emot oss från öst. Det är en bild av 
hotanalysen. 

Sedan skulle jag också vilja tillägga att när det gällde den operativa 
YlUGHULQJHQ� Vn�KDQGODGH�GHQ� LQWH�EDUD�RP�YlUGHULQJ� DY�À\JV\VWHPHQ�PRW�
YDUDQGUD�XWDQ�YL�PnVWH�RFNVn�EDFND�EDQGHW�OLWH�JUDQG�RFK�VH�À\JYlUGHULQJHQ�
i den operativa helheten. Det var ju en helt annan situation, som ni beskrev 
här med de krigsförloppsstudier vi genomförde. Värderingen handlade 
också om den operativa helheten. Jag kommer inte ihåg exakt nu hur det 
speglades i slutrapporten som vi skrev, vad den innehöll för rubrik. Men 
jag är nästan säker på att det var ett kort avsnitt som handlade just om den 
operativa balansen och riskerna för att det, alltså kopplat till ekonomiska och 
tekniska osäkerheter, skulle bli dyrare, att detta då skulle kunna gå ut över 
den operativa helheten, balansen i hela vårt försvar. Till detta resonemang var 
då knuten en koppling, en förutsättning för att vi skulle kunna säga att det 
här är operativt godtagbart, om minst den antagna ekonomin står sig framåt i 
tiden. Det var en basplatta som var knuten till resonemanget. Peter Nordbeck 
kommer säkert ihåg det bättre än jag, men jag är nästan säker på att vi hade en 
sådan del med i de reservationer vi gjorde till vårt slutliga ställningstagande. 
För i slutändan, som jag kommer ihåg det, då handlade det ju inte om vilket 
V\VWHP�VRP�YDU�ElVW��XWDQ�Gn�YDU�GHQ�IUnJD�YL�VWlOOGHV�LQI|U��´bU�GHW�VYHQVND�
JAS-systemet operativt godtagbart?” 

Jag erinrar mig också en föredragning, det var nog efter den som du, Peter 
Nordbeck, pratade om här, då vi i samlad trupp kom in ganska många till 
ÖB Lennart Ljung. Väl förberedda för en ordentlig, bred genomgång, men 

och, lite mer utvecklat här, så säger de:
After gaining an enviable worldwide reputation, discardingthe Swedish aerospace industry is unthinkable. Thus the "foreignalternative" (meaning off-the-shelf purchase of a foreign aircraftto meet the JAS requirements) is also unacceptable because itautomatically means the demise of the Swedish aerospace industry.

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv! Och det enda alternativ som fanns,det var alltså F-18L, som ju aldrig kom till över huvud taget och vi skullebara gjort lite anpassning till den, så då hade ju Saab försvunnit och restenförsvunnit också. Så, det var ingen bra id6Sedan har jag någon fråga och kommentarer till dig, Bosse. Jag förstår judet här med räckvidd och uthållighet mycket väl och du vet vad jag har gjortsedan också. JAS har 50 procent större räckvidd än vad som var specificerat.Svag motor och brister i styrsystem, det begriper jag inte. Var det bäggedelarna, menar du? Jag fattar att du kopplar ihop de två.
Bo TARRAS-WAHLBERG:Ja, det här var 32 år sedan, så det är klart att minnesbilderna inte ärfullständiga. Vad jag kommer ihåg var att det var väldigt mycket diskussioneroch omorganisering av det digitala styrsystemet — det var ju ett väldigtinstabilt plan. Och det är mycket möjligt att jag har associerat fel, men jagassocierade detta problem med att man i viss mån skulle kunna kompenserabrister i digitala styrsystem med en väldigt mycket starkare motor, men detkanske är en missuppfattning från min sida, då.
TOMMY IVARSSON:Det finns inget sådant samband.
Bo TARRAS-WAHLBERG:OK.
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KRISTER ANDREN:Jag vill gärna komplettera bilderna på några punkter också.För det första gäller det hotnivådiskussionen. Min minnesbild är att viförde ett resonemang om hot på olika nivåer. Vi sa inte: "Så här ser hotetut!", utan i ljuset av en osäker framtid definierade vi en låg, en mellan- ochen hög nivå på hoten och sedan förde vi resonemang mot dessa och gjordekänslighetsanalyser. Mycket av de problem vi såg var ju då kopplade till dehögre hotnivåerna, som det naturligtvis fanns osäkerheter i. Det fanns ju enhel del ingångsvärden i och med att vi kunde koppla den värsta hotbilden tillvad vi då såg på västsidan, de bästa amerikanska systemen. Om man ladedem 15 år fram i tiden ungefär, så blev det en ganska bra bild av ungefärhur det skulle kunna se ut som vi hade emot oss från öst. Det är en bild avhotanalysen.Sedan skulle jag också vilja tillägga att när det gällde den operativavärderingen så handlade den inte bara om värdering av flygsystemen motvarandra utan vi måste också backa bandet lite grand och se flygvärderingeni den operativa helheten. Det var ju en helt annan situation, som ni beskrevhär med de krigsförloppsstudier vi genomförde. Värderingen handladeockså om den operativa helheten. Jag kommer inte ihåg exakt nu hur detspeglades i slutrapporten som vi skrev, vad den innehöll för rubrik. Menjag är nästan säker på att det var ett kort avsnitt som handlade just om denoperativa balansen och riskerna för att det, alltså kopplat till ekonomiska ochtekniska osäkerheter, skulle bli dyrare, att detta då skulle kunna gå ut överden operativa helheten, balansen i hela vårt försvar. Till detta resonemang vardå knuten en koppling, en förutsättning för att vi skulle kunna säga att dethär är operativt godtagbart, om minst den antagna ekonomin står sig framåt itiden. Det var en basplatta som var knuten till resonemanget. Peter Nordbeckkommer säkert ihåg det bättre än jag, men jag är nästan säker på att vi hade ensådan del med i de reservationer vi gjorde till vårt slutliga ställningstagande.För i slutändan, som jag kommer ihåg det, då handlade det ju inte om vilketsystem som var bäst, utan då var den fråga vi ställdes inför: "Är det svenskaJAS-systemet operativt godtagbart?"Jag erinrar mig också en föredragning, det var nog efter den som du, PeterNordbeck, pratade om här, då vi i samlad trupp kom in ganska många tillÖB Lennart Ljung. Väl förberedda för en ordentlig, bred genomgång, men
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ÖB öppnade med en fråga ungefär så här: ”Nå”, och riktade sig mot dig, 
”kan man nu se så att det svenska systemet, med de här förändringarna och 
tilläggen som är gjorda, är operativt godtagbart?” Peter skruvade lite grand 
på sig och förberedde ett längre svar och började väl med ordet: ”Ja.” Varpå i 
stort sett föredragningen var slut och ett snopet gäng gick ut. Det är i alla fall 
den bild som jag bär med mig. 

   
Peter nordbecK:
Min minnesbild, nu blir det verkligen minnesbilder, det kan man ju kolla, 
det är bara att plocka fram det, det är att vi sa att nu är det här en operativ 
värdering av JAS och F-18. Avvägningen, vilka konsekvenser vi skulle 
få, nej, det sköter vi i de andra perspektivstudierna. Så jag upplevde, min 
minnesbild är att i det dokumentet tog vi inte upp några diskussioner om total 
avvägning, hur det påverkar värnplikt eller vad det nu är för någonting. Det 
är min minnesbild. 

Sedan vill jag bara säga att när det gäller hotbilden så var det ju så att den 
kvalitativa hotbilden inte varierade utan det var antalet. Jag har inget minne 
DY�DWW�YL�YDULHUDGH�NYDOLWpQ�Sn�GH�À\JV\VWHP�YL�VNXOOH�EHNlPSD�XWDQ�GHW�YDU�
den här Su-27:an, det var den typen. Så jag har ingen minnesbild av att vi 
varierade kvalitén, alltså den låg som en bottengrej, sedan var det antalet.

hans lindblad:
Vid den här tiden hade vi nyss haft två oljechocker och det var en allmän tro 
att oljepriserna skulle fortsätta att gå upp. Det var naturligtvis i kalkylerna 
oerhört negativt för F-18 med två motorer mot en av samma typ i JAS. Men 
OPEC kunde inte styra, som många trodde, och i verkligheten blev oljan 
långa perioder i stället billigare.

olle göransson:
Ja, det är två bitar som lite rör de politiska bitarna, Peter, kom du ihåg det? Vi 
hade den första försvarsutredningen som behandlade perspektivplaneringen. 
Den blev väldigt illa mottagen bland de politiska ledamöterna och det var 
ju Gunnar Lange som var ordförande och hade varit med sedan det andra 
världskriget, Allan Hernelius från moderaterna, Sven Wedén från folkpartiet 

och Torsten Gustafsson från centerpartiet. De sa att det här är ju bara 
bosch alltihopa det här med perspektivplanering, man kan inte tänka sig in 
i framtiden, hur det kommer att bli. Det var inte lätt för Peter att försöka 
försvara det här. 

(Q�DQQDQ�ELW�VRP�MDJ�RFNVn�KDU�JMRUW�HQ�UHÀHNWLRQ�RP��GHW�lU�DWW�L�,*�-$6�
gruppen från början var ju bara Flygmotor, Saab och LM Ericsson. Man hade 
JO|PW�ERUW�KHOD�OLYVF\NHONRVWQDGHQ�L�IRUP�DY�XQGHUKnOO�RFK�PRGL¿HULQJ�RFK�Vn�
YLGDUH�RFK�GHW�YDU�L�HWW�VHQW�VNHGH�VRP�)09�PHG�VLQD�FHQWUDOD�À\JYHUNVWlGHU�
kom med i prisbilden på hela projektet. 

 
Per Pellebergs:
'HW�WDODGHV�MX�YLG�GHQ�KlU�WLGVSHULRGHQ�UlWW�P\FNHW�RP�GHQ�VYHQVND�SUR¿OHQ�
på försvarets materiel. Hur mycket togs det med i studierna att man hade en 
SUR¿O�VRP�Vn�PDUNDQW�DYYHN�IUnQ�VWRUPDNWHUQD��DOOWVn�RPYlUOGHQ"�'HW�YDU�HWW�
värde i sig under det kalla kriget. 

Peter nordbecK:
Ja, i perspektivstudierna var alltid detta uppe, om jag till exempel tar Robot 
15-beslutet och Harpoon-beslutet, så fanns det ju en nackdel med Harpoon-
beslutet, att vi skulle aldrig få komma in i svarta lådan ombord på Harpoon. 
Att den då skulle kunna vridas bort och så var den obrukbar eller någonting 
sådant där. Och vår målsökardesign var speciell och allting sådant där. Så 
YLVVW�IDQQV�GHQ�HJQD�SUR¿OHQ�PHG�KHOD�WLGHQ��0HQ�SUR¿OHQ�VRP�MDJ�XSSOHYGH�
L�À\JV\VWHPHW��GHW�YDU�EDVV\VWHPHW�RFK�short take off and landing, Det var 
GHQ�VYHQVND�SUR¿OHQ��1X�IDQQV�MX�+DUULHU�V\VWHPHQ�RFNVn��GH�IDQQV��PHQ�MDJ�
upplevde att det var hela bassystemet som sådant. Men den var alltid med, 
alltid med.

Kent harrsKog:
-D��YL�OlPQDGH�MX�LQWH�GHQ�VYHQVND�SUR¿OHQ�I|UUlQ�PHG����&HVDU�QlU�YL�NRP�
LQ�L�3I3�>3DUWQHUVKLS�IRU�3HDFH, det samarbete med NATO för icke NATO-
PHGOHPPDU�VRP�6YHULJH�GHOWDU�L��UHG��DQP�@�RFK�Vn�YLGDUH��Gn�OlPQDGH�YL�GHQ��
annars var den kvar hela tiden, både taktiskt och tekniskt med datasystem, 
länkar och sådant där. Det hade ingen bäring på det här beslutet. Vi tänkte ju 
inte lämna den då. 

ÖB öppnade med en fråga ungefär så här: "Nå", och riktade sig mot dig,"kan man nu se så att det svenska systemet, med de här förändringarna ochtilläggen som är gjorda, är operativt godtagbart?" Peter skruvade lite grandpå sig och förberedde ett längre svar och började väl med ordet: "Ja." Varpå istort sett föredragningen var slut och ett snopet gäng gick ut. Det är i alla fallden bild som jag bär med mig.
PETER NORDBECK:Min minnesbild, nu blir det verkligen minnesbilder, det kan man ju kolla,det är bara att plocka fram det, det är att vi sa att nu är det här en operativvärdering av JAS och F-18. Avvägningen, vilka konsekvenser vi skullefa, nej, det sköter vi i de andra perspektivstudierna. Så jag upplevde, minminnesbild är att i det dokumentet tog vi inte upp några diskussioner om totalavvägning, hur det påverkar värnplikt eller vad det nu är för någonting. Detär min minnesbild.Sedan vill jag bara säga att när det gäller hotbilden så var det ju så att denkvalitativa hotbilden inte varierade utan det var antalet. Jag har inget minneav att vi varierade kvalitén på de flygsystem vi skulle bekämpa utan det varden här Su-27:an, det var den typen. Så jag har ingen minnesbild av att vivarierade kvalitn, alltså den låg som en bottengrej, sedan var det antalet.
HANS LINDBLAD:Vid den här tiden hade vi nyss haft två oljechocker och det var en allmän troatt oljepriserna skulle fortsätta att gå upp. Det var naturligtvis i kalkylernaoerhört negativt för F-18 med två motorer mot en av samma typ i JAS. MenOPEC kunde inte styra, som många trodde, och i verkligheten blev oljanlånga perioder i stället billigare.
OLLE GÖRANSSON:Ja, det är två bitar som lite rör de politiska bitarna, Peter, kom du ihåg det? Vihade den första försvarsutredningen som behandlade perspektivplaneringen.Den blev väldigt illa mottagen bland de politiska ledamöterna och det varju Gunnar Lange som var ordförande och hade varit med sedan det andravärldskriget, Allan Hernelius från moderaterna, Sven We&n från folkpartiet
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och Torsten Gustafsson från centerpartiet. De sa att det här är ju barabosch alltihopa det här med perspektivplanering, man kan inte tänka sig ini framtiden, hur det kommer att bli. Det var inte lätt för Peter att försökaförsvara det här.En annan bit som jag också har gjort en reflektion om, det är att i IG JAS-gruppen från början var ju bara Flygmotor, Saab och LM Ericsson. Man hadeglömt bort hela livscykelkostnaden i form av underhåll och modifiering och såvidare och det var i ett sent skede som FMV med sina centrala flygverkstäderkom med i prisbilden på hela projektet.
PER PELLEBERGS:Det talades ju vid den här tidsperioden rätt mycket om den svenska profilenpå försvarets materiel. Hur mycket togs det med i studierna att man hade enprofil som så markant avvek från stormakterna, alltså omvärlden? Det var ettvärde i sig under det kalla kriget.
PETER NORDBECK:Ja, i perspektivstudierna var alltid detta uppe, om jag till exempel tar Robot15-beslutet och Harpoon-beslutet, så fanns det ju en nackdel med Harpoon-beslutet, att vi skulle aldrig få komma in i svarta lådan ombord på Harpoon.Att den då skulle kunna vridas bort och så var den obrukbar eller någontingsådant där. Och vår målsökardesign var speciell och allting sådant där. Såvisst fanns den egna profilen med hela tiden. Men profilen som jag upplevdei flygsystemet, det var bassystemet och short take off and landing, Det varden svenska profilen. Nu fanns ju Harrier-systemen också, de fanns, men jagupplevde att det var hela bassystemet som sådant. Men den var alltid med,alltid med.
KENT HARRSKOG:Ja, vi lämnade ju inte den svenska profilen förrän med 39 Cesar när vi komin i PfP [Partnership for Peace, det samarbete med NATO för icke NATO-medlemmar som Sverige deltar i, red. anm.] och så vidare, då lämnade vi den,annars var den kvar hela tiden, både taktiskt och tekniskt med datasystem,länkar och sådant där. Det hade ingen bäring på det här beslutet. Vi tänkte juinte lämna den då.
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ÖB öppnade med en fråga ungefär så här: ”Nå”, och riktade sig mot dig, 
”kan man nu se så att det svenska systemet, med de här förändringarna och 
tilläggen som är gjorda, är operativt godtagbart?” Peter skruvade lite grand 
på sig och förberedde ett längre svar och började väl med ordet: ”Ja.” Varpå i 
stort sett föredragningen var slut och ett snopet gäng gick ut. Det är i alla fall 
den bild som jag bär med mig. 

   
Peter nordbecK:
Min minnesbild, nu blir det verkligen minnesbilder, det kan man ju kolla, 
det är bara att plocka fram det, det är att vi sa att nu är det här en operativ 
värdering av JAS och F-18. Avvägningen, vilka konsekvenser vi skulle 
få, nej, det sköter vi i de andra perspektivstudierna. Så jag upplevde, min 
minnesbild är att i det dokumentet tog vi inte upp några diskussioner om total 
avvägning, hur det påverkar värnplikt eller vad det nu är för någonting. Det 
är min minnesbild. 

Sedan vill jag bara säga att när det gäller hotbilden så var det ju så att den 
kvalitativa hotbilden inte varierade utan det var antalet. Jag har inget minne 
DY�DWW�YL�YDULHUDGH�NYDOLWpQ�Sn�GH�À\JV\VWHP�YL�VNXOOH�EHNlPSD�XWDQ�GHW�YDU�
den här Su-27:an, det var den typen. Så jag har ingen minnesbild av att vi 
varierade kvalitén, alltså den låg som en bottengrej, sedan var det antalet.

hans lindblad:
Vid den här tiden hade vi nyss haft två oljechocker och det var en allmän tro 
att oljepriserna skulle fortsätta att gå upp. Det var naturligtvis i kalkylerna 
oerhört negativt för F-18 med två motorer mot en av samma typ i JAS. Men 
OPEC kunde inte styra, som många trodde, och i verkligheten blev oljan 
långa perioder i stället billigare.

olle göransson:
Ja, det är två bitar som lite rör de politiska bitarna, Peter, kom du ihåg det? Vi 
hade den första försvarsutredningen som behandlade perspektivplaneringen. 
Den blev väldigt illa mottagen bland de politiska ledamöterna och det var 
ju Gunnar Lange som var ordförande och hade varit med sedan det andra 
världskriget, Allan Hernelius från moderaterna, Sven Wedén från folkpartiet 

och Torsten Gustafsson från centerpartiet. De sa att det här är ju bara 
bosch alltihopa det här med perspektivplanering, man kan inte tänka sig in 
i framtiden, hur det kommer att bli. Det var inte lätt för Peter att försöka 
försvara det här. 

(Q�DQQDQ�ELW�VRP�MDJ�RFNVn�KDU�JMRUW�HQ�UHÀHNWLRQ�RP��GHW�lU�DWW�L�,*�-$6�
gruppen från början var ju bara Flygmotor, Saab och LM Ericsson. Man hade 
JO|PW�ERUW�KHOD�OLYVF\NHONRVWQDGHQ�L�IRUP�DY�XQGHUKnOO�RFK�PRGL¿HULQJ�RFK�Vn�
YLGDUH�RFK�GHW�YDU�L�HWW�VHQW�VNHGH�VRP�)09�PHG�VLQD�FHQWUDOD�À\JYHUNVWlGHU�
kom med i prisbilden på hela projektet. 

 
Per Pellebergs:
'HW�WDODGHV�MX�YLG�GHQ�KlU�WLGVSHULRGHQ�UlWW�P\FNHW�RP�GHQ�VYHQVND�SUR¿OHQ�
på försvarets materiel. Hur mycket togs det med i studierna att man hade en 
SUR¿O�VRP�Vn�PDUNDQW�DYYHN�IUnQ�VWRUPDNWHUQD��DOOWVn�RPYlUOGHQ"�'HW�YDU�HWW�
värde i sig under det kalla kriget. 

Peter nordbecK:
Ja, i perspektivstudierna var alltid detta uppe, om jag till exempel tar Robot 
15-beslutet och Harpoon-beslutet, så fanns det ju en nackdel med Harpoon-
beslutet, att vi skulle aldrig få komma in i svarta lådan ombord på Harpoon. 
Att den då skulle kunna vridas bort och så var den obrukbar eller någonting 
sådant där. Och vår målsökardesign var speciell och allting sådant där. Så 
YLVVW�IDQQV�GHQ�HJQD�SUR¿OHQ�PHG�KHOD�WLGHQ��0HQ�SUR¿OHQ�VRP�MDJ�XSSOHYGH�
L�À\JV\VWHPHW��GHW�YDU�EDVV\VWHPHW�RFK�short take off and landing, Det var 
GHQ�VYHQVND�SUR¿OHQ��1X�IDQQV�MX�+DUULHU�V\VWHPHQ�RFNVn��GH�IDQQV��PHQ�MDJ�
upplevde att det var hela bassystemet som sådant. Men den var alltid med, 
alltid med.

Kent harrsKog:
-D��YL�OlPQDGH�MX�LQWH�GHQ�VYHQVND�SUR¿OHQ�I|UUlQ�PHG����&HVDU�QlU�YL�NRP�
LQ�L�3I3�>3DUWQHUVKLS�IRU�3HDFH, det samarbete med NATO för icke NATO-
PHGOHPPDU�VRP�6YHULJH�GHOWDU�L��UHG��DQP�@�RFK�Vn�YLGDUH��Gn�OlPQDGH�YL�GHQ��
annars var den kvar hela tiden, både taktiskt och tekniskt med datasystem, 
länkar och sådant där. Det hade ingen bäring på det här beslutet. Vi tänkte ju 
inte lämna den då. 

ÖB öppnade med en fråga ungefär så här: "Nå", och riktade sig mot dig,"kan man nu se så att det svenska systemet, med de här förändringarna ochtilläggen som är gjorda, är operativt godtagbart?" Peter skruvade lite grandpå sig och förberedde ett längre svar och började väl med ordet: "Ja." Varpå istort sett föredragningen var slut och ett snopet gäng gick ut. Det är i alla fallden bild som jag bär med mig.
PETER NORDBECK:Min minnesbild, nu blir det verkligen minnesbilder, det kan man ju kolla,det är bara att plocka fram det, det är att vi sa att nu är det här en operativvärdering av JAS och F-18. Avvägningen, vilka konsekvenser vi skullefa, nej, det sköter vi i de andra perspektivstudierna. Så jag upplevde, minminnesbild är att i det dokumentet tog vi inte upp några diskussioner om totalavvägning, hur det påverkar värnplikt eller vad det nu är för någonting. Detär min minnesbild.Sedan vill jag bara säga att när det gäller hotbilden så var det ju så att denkvalitativa hotbilden inte varierade utan det var antalet. Jag har inget minneav att vi varierade kvalitén på de flygsystem vi skulle bekämpa utan det varden här Su-27:an, det var den typen. Så jag har ingen minnesbild av att vivarierade kvalitn, alltså den låg som en bottengrej, sedan var det antalet.
HANS LINDBLAD:Vid den här tiden hade vi nyss haft två oljechocker och det var en allmän troatt oljepriserna skulle fortsätta att gå upp. Det var naturligtvis i kalkylernaoerhört negativt för F-18 med två motorer mot en av samma typ i JAS. MenOPEC kunde inte styra, som många trodde, och i verkligheten blev oljanlånga perioder i stället billigare.
OLLE GÖRANSSON:Ja, det är två bitar som lite rör de politiska bitarna, Peter, kom du ihåg det? Vihade den första försvarsutredningen som behandlade perspektivplaneringen.Den blev väldigt illa mottagen bland de politiska ledamöterna och det varju Gunnar Lange som var ordförande och hade varit med sedan det andravärldskriget, Allan Hernelius från moderaterna, Sven We&n från folkpartiet
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och Torsten Gustafsson från centerpartiet. De sa att det här är ju barabosch alltihopa det här med perspektivplanering, man kan inte tänka sig ini framtiden, hur det kommer att bli. Det var inte lätt för Peter att försökaförsvara det här.En annan bit som jag också har gjort en reflektion om, det är att i IG JAS-gruppen från början var ju bara Flygmotor, Saab och LM Ericsson. Man hadeglömt bort hela livscykelkostnaden i form av underhåll och modifiering och såvidare och det var i ett sent skede som FMV med sina centrala flygverkstäderkom med i prisbilden på hela projektet.
PER PELLEBERGS:Det talades ju vid den här tidsperioden rätt mycket om den svenska profilenpå försvarets materiel. Hur mycket togs det med i studierna att man hade enprofil som så markant avvek från stormakterna, alltså omvärlden? Det var ettvärde i sig under det kalla kriget.
PETER NORDBECK:Ja, i perspektivstudierna var alltid detta uppe, om jag till exempel tar Robot15-beslutet och Harpoon-beslutet, så fanns det ju en nackdel med Harpoon-beslutet, att vi skulle aldrig få komma in i svarta lådan ombord på Harpoon.Att den då skulle kunna vridas bort och så var den obrukbar eller någontingsådant där. Och vår målsökardesign var speciell och allting sådant där. Såvisst fanns den egna profilen med hela tiden. Men profilen som jag upplevdei flygsystemet, det var bassystemet och short take off and landing, Det varden svenska profilen. Nu fanns ju Harrier-systemen också, de fanns, men jagupplevde att det var hela bassystemet som sådant. Men den var alltid med,alltid med.
KENT HARRSKOG:Ja, vi lämnade ju inte den svenska profilen förrän med 39 Cesar när vi komin i PfP [Partnership for Peace, det samarbete med NATO för icke NATO-medlemmar som Sverige deltar i, red. anm.] och så vidare, då lämnade vi den,annars var den kvar hela tiden, både taktiskt och tekniskt med datasystem,länkar och sådant där. Det hade ingen bäring på det här beslutet. Vi tänkte juinte lämna den då.
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Per Pellebergs: 
Men fanns den med som en värdeparameter? 

Kent harrsKog:
Inte direkt. Jag tror inte vi gick så långt ner. 

Peter nordbecK:
Ja, du nämnde förresten när det gällde klargöringssystemet att det passade 
vårt värnpliktssystem, det var ju en typisk svensk grej, men det ansåg man 
att det går att ordna. Men annars var ju den stora frågan naturligtvis att våra 
klargöringsgrupper kunde baseras på värnpliktspersonal.

Kent harrsKog:
Det tror jag faktiskt att det ingick i våra offertförfrågningar också just den 
här serviceability med värnpliktssystem och så vidare. Men jag kommer inte 
ihåg vad det svarades på de frågorna och jag kan inte påminna mig att vi 
gjorde några direkta förändringar av det heller. 
 
eriK-johan hjelm:
En sak till bara. Jag har varken i det här sammanhanget eller i andra 
VDPPDQKDQJ� XSSOHYW� DWW� GHQ� VYHQVND� SUR¿OHQ� L� VLJ� KDU� WLOOPlWWV� QnJRW�
YlUGH�� GlUHPRW� KDU� NRQVHNYHQVHUQD� DY� GHQ� VYHQVND� SUR¿OHQ� KDQWHUDWV� L�
studieverksamheten. Det har alltså påverkat egenskaper och det har varit 
positivt eller negativt på olika sätt, men något slags ideologiskt värde har 
man inte försökt hantera. 

lennart Källqvist: 
-DJ�KDU� HQ� OLNDUWDG� IUnJD��(8�UnGHW� VDPPDQWUlGHU�QlVWD�PnQDG� >GHFHPEHU�
����@�PHG�I|UVYDUHW�Sn�DJHQGDQ��,�NRPPLVVLRQHQ�KDU�PDQ�XWWU\FNW�DWW�PDQ�
måsta diskutera 6WUDWHJLF� $XWRQRP\� IRU� (XURSH� Fanns inte det uppe på 
DJHQGDQ� QlU� PDQ� YlUGHUDGH� À\JV\VWHPHQ�� GHW� YLOO� VlJD� YnU� VMlOYVWlQGLJD�
SUR¿O�RFK�YnU�I|UPnJD�DWW�I|UVWn�V\VWHPHW��NXQQD�GULYD�V\VWHPHW�VMlOYD�RFK�
kunna vidareutveckla det själva utan att vara beroende av att försvarsmaktens 
tyngsta system var i händerna på ett annat land? 

Kent harrsKog:
Inte vad gäller den operativa värderingen. Ja, vad ska vi sätta för värde på 
det? OK. Men det tillhörde aggregationsnivån: ”över samhällsnytta”. 

sven hirdman:
Den här valutafrågan nämndes och den var, som sades, viktig. När vi 
påbörjade projektet 1980, laborerade vi med en valutakurs som var 4,48 och 
hade senare ett intervall på + 25 procent. Dollarn steg emellertid ytterligare i 
värde och det hade stor betydelse och det gynnade naturligtvis JAS-projektet; 
PDQ�NDQ� MX�KlU� WlQND� OLWH�Sn�GH�¿QVND�HUIDUHQKHWHUQD��)LQQDUQD�N|SWH� MXVW�
F-18 och det visade sig bli en mycket dyr affär för dem med reservdelar 
och valutakurs. Så bara valutan i sig hade en mycket stor betydelse, skulle 
jag vilja säga, för utfallet. Det är också det att om vi hade tagit ett utländskt 
alternativ hade vi fått betala i förskott på leveransen. Det var någonting som 
vi konsulterade Riksbanken om, det var bekymmersamt. Sverige var inte så 
rikt. Vi skulle ha haft svårigheter att punga ut med alla de pengarna. Med 
-$6�V\VWHPHW�¿FN�YL�HQ�EHWDOQLQJVOLQMDO�VRP�YDU�P\FNHW�OlWWDUH�DWW�KDQWHUD�
I|U�UHJHULQJHQ�RFK�¿QDQVGHSDUWHPHQWHW��

 
herman fältström:
Jag har till stor del arbetat med studier och planering.

Jag hade just vid det här tillfället som vi diskuterar nu varit till sjöss 
ett år. Samtidigt värderades ytterligare en sak, nämligen anskaffning av 
sjömålsrobot. Den anskaffningen blev en tillkommande diskussionspunkt 
WLOOVDPPDQV� PHG� XWYHFNOLQJ� DY� HWW� Q\WW� À\JV\VWHP�� ,QOHGQLQJVYLV� YDU� GHW�
många diskussioner kring denna anskaffning. Kunde man inte anskaffa 
VM|PnOVURERWHQ�Sn�HWW�DQQRUOXQGD�VlWW��Vn�DWW�PDQ�¿FN�XWU\PPH�I|U�%�/$"�

Jag har haft anledning att titta på det här av många olika skäl. Ett av 
skälen har varit att jag i har skrivit om Per Rudberg liksom Erik-Johan 
om Nils Sköld.11 Därmed har jag haft anledning att läsa Per Rudbergs 
tjänsteanteckningar om hur han såg på JAS-anskaffningen. Det har inneburit 
att jag dragit en väldigt märklig slutsats. Per Rudberg var starkt för och drev 
anskaffning av JAS utgående från att jaktfunktionen var det viktigaste. Han 
YDU� WLOO� RFK�PHU�GULYDQGH� L� GHWWD� lQ�YDG�GnYDUDQGH�À\JYDSHQFKHIHQ��'LFN�

11 Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent (red) Militära ledare under kalla kriget. 
Medströms Bokförlag, Stockholm 2015.

PER PELLEBERGS:Men fanns den med som en värdeparameter?
KENT HARRSKOG:Inte direkt. Jag tror inte vi gick så långt ner.
PETER NORDBECK:Ja, du nämnde förresten när det gällde klargöringssystemet att det passadevårt värnpliktssystem, det var ju en typisk svensk grej, men det ansåg manatt det går att ordna. Men annars var ju den stora frågan naturligtvis att våraklargöringsgrupper kunde baseras på värnpliktspersonal.
KENT HARRSKOG:Det tror jag faktiskt att det ingick i våra offertförfrågningar också just denhär serviceability med värnpliktssystem och så vidare. Men jag kommer inteihåg vad det svarades på de frågorna och jag kan inte påminna mig att vigjorde några direkta förändringar av det heller.
ERIK-JOHAN HJELM:En sak till bara. Jag har varken i det här sammanhanget eller i andrasammanhang upplevt att den svenska profilen i sig har tillmätts någotvärde, däremot har konsekvenserna av den svenska profilen hanterats istudieverksamheten. Det har alltså påverkat egenskaper och det har varitpositivt eller negativt på olika sätt, men något slags ideologiskt värde harman inte försökt hantera.
LENNART KÄLLQVIST:Jag har en likartad fråga. EU-rådet sammanträder nästa månad [december2013] med försvaret på agendan. I kommissionen har man uttryckt att manmåsta diskutera Strategic Autonomy for Europe. Fanns inte det uppe påagendan när man värderade flygsystemen, det vill säga vår självständigaprofil och vår förmåga att förstå systemet, kunna driva systemet själva ochkunna vidareutveckla det själva utan att vara beroende av att försvarsmaktenstyngsta system var i händerna på ett annat land?
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KENT HARRSKOG:Inte vad gäller den operativa värderingen. Ja, vad ska vi sätta för värde pådet? OK. Men det tillhörde aggregationsnivån: "över samhällsnytta".
SVEN HIRDMAN:Den här valutafrågan nämndes och den var, som sades, viktig. När vipåbörjade projektet 1980, laborerade vi med en valutakurs som var 4,48 ochhade senare ett intervall på + 25 procent. Dollarn steg emellertid ytterligare ivärde och det hade stor betydelse och det gynnade naturligtvis JAS-projektet;man kan ju här tänka lite på de finska erfarenheterna. Finnarna köpte justF-18 och det visade sig bli en mycket dyr affär för dem med reservdelaroch valutakurs. Så bara valutan i sig hade en mycket stor betydelse, skullejag vilja säga, för utfallet. Det är också det att om vi hade tagit ett utländsktalternativ hade vi fått betala i förskott på leveransen. Det var någonting somvi konsulterade Riksbanken om, det var bekymmersamt. Sverige var inte sårikt. Vi skulle ha haft svårigheter att punga ut med alla de pengarna. MedJAS-systemet fick vi en betalningslinjal som var mycket lättare att hanteraför regeringen och finansdepartementet.
HERMAN FÄLTSTRÖM:Jag har till stor del arbetat med studier och planering.Jag hade just vid det här tillfället som vi diskuterar nu varit till sjössett år. Samtidigt värderades ytterligare en sak, nämligen anskaffning avsjömålsrobot. Den anskaffningen blev en tillkommande diskussionspunkttillsammans med utveckling av ett nytt flygsystem. Inledningsvis var detmånga diskussioner kring denna anskaffning. Kunde man inte anskaffasjömålsroboten på ett annorlunda sätt, så att man fick utrymme för B3LA?Jag har haft anledning att titta på det här av många olika skäl. Ett avskälen har varit att jag i har skrivit om Per Rudberg liksom Erik-Johanom Nils Sköld." Därmed har jag haft anledning att läsa Per Rudbergstjänsteanteckningar om hur han såg på JAS-anskaffningen. Det har inneburitatt jag dragit en väldigt märklig slutsats. Per Rudberg var starkt för och drevanskaffning av JAS utgående från att jaktfunktionen var det viktigaste. Hanvar till och mer drivande i detta än vad dåvarande flygvapenchefen, Dick
11 Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent (red) Militära ledare under kalla kriget.Medströms Bokförlag, Stockholm 2015.
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Per Pellebergs: 
Men fanns den med som en värdeparameter? 

Kent harrsKog:
Inte direkt. Jag tror inte vi gick så långt ner. 

Peter nordbecK:
Ja, du nämnde förresten när det gällde klargöringssystemet att det passade 
vårt värnpliktssystem, det var ju en typisk svensk grej, men det ansåg man 
att det går att ordna. Men annars var ju den stora frågan naturligtvis att våra 
klargöringsgrupper kunde baseras på värnpliktspersonal.

Kent harrsKog:
Det tror jag faktiskt att det ingick i våra offertförfrågningar också just den 
här serviceability med värnpliktssystem och så vidare. Men jag kommer inte 
ihåg vad det svarades på de frågorna och jag kan inte påminna mig att vi 
gjorde några direkta förändringar av det heller. 
 
eriK-johan hjelm:
En sak till bara. Jag har varken i det här sammanhanget eller i andra 
VDPPDQKDQJ� XSSOHYW� DWW� GHQ� VYHQVND� SUR¿OHQ� L� VLJ� KDU� WLOOPlWWV� QnJRW�
YlUGH�� GlUHPRW� KDU� NRQVHNYHQVHUQD� DY� GHQ� VYHQVND� SUR¿OHQ� KDQWHUDWV� L�
studieverksamheten. Det har alltså påverkat egenskaper och det har varit 
positivt eller negativt på olika sätt, men något slags ideologiskt värde har 
man inte försökt hantera. 

lennart Källqvist: 
-DJ�KDU� HQ� OLNDUWDG� IUnJD��(8�UnGHW� VDPPDQWUlGHU�QlVWD�PnQDG� >GHFHPEHU�
����@�PHG�I|UVYDUHW�Sn�DJHQGDQ��,�NRPPLVVLRQHQ�KDU�PDQ�XWWU\FNW�DWW�PDQ�
måsta diskutera 6WUDWHJLF� $XWRQRP\� IRU� (XURSH� Fanns inte det uppe på 
DJHQGDQ� QlU� PDQ� YlUGHUDGH� À\JV\VWHPHQ�� GHW� YLOO� VlJD� YnU� VMlOYVWlQGLJD�
SUR¿O�RFK�YnU�I|UPnJD�DWW�I|UVWn�V\VWHPHW��NXQQD�GULYD�V\VWHPHW�VMlOYD�RFK�
kunna vidareutveckla det själva utan att vara beroende av att försvarsmaktens 
tyngsta system var i händerna på ett annat land? 

Kent harrsKog:
Inte vad gäller den operativa värderingen. Ja, vad ska vi sätta för värde på 
det? OK. Men det tillhörde aggregationsnivån: ”över samhällsnytta”. 

sven hirdman:
Den här valutafrågan nämndes och den var, som sades, viktig. När vi 
påbörjade projektet 1980, laborerade vi med en valutakurs som var 4,48 och 
hade senare ett intervall på + 25 procent. Dollarn steg emellertid ytterligare i 
värde och det hade stor betydelse och det gynnade naturligtvis JAS-projektet; 
PDQ�NDQ� MX�KlU� WlQND� OLWH�Sn�GH�¿QVND�HUIDUHQKHWHUQD��)LQQDUQD�N|SWH� MXVW�
F-18 och det visade sig bli en mycket dyr affär för dem med reservdelar 
och valutakurs. Så bara valutan i sig hade en mycket stor betydelse, skulle 
jag vilja säga, för utfallet. Det är också det att om vi hade tagit ett utländskt 
alternativ hade vi fått betala i förskott på leveransen. Det var någonting som 
vi konsulterade Riksbanken om, det var bekymmersamt. Sverige var inte så 
rikt. Vi skulle ha haft svårigheter att punga ut med alla de pengarna. Med 
-$6�V\VWHPHW�¿FN�YL�HQ�EHWDOQLQJVOLQMDO�VRP�YDU�P\FNHW�OlWWDUH�DWW�KDQWHUD�
I|U�UHJHULQJHQ�RFK�¿QDQVGHSDUWHPHQWHW��

 
herman fältström:
Jag har till stor del arbetat med studier och planering.

Jag hade just vid det här tillfället som vi diskuterar nu varit till sjöss 
ett år. Samtidigt värderades ytterligare en sak, nämligen anskaffning av 
sjömålsrobot. Den anskaffningen blev en tillkommande diskussionspunkt 
WLOOVDPPDQV� PHG� XWYHFNOLQJ� DY� HWW� Q\WW� À\JV\VWHP�� ,QOHGQLQJVYLV� YDU� GHW�
många diskussioner kring denna anskaffning. Kunde man inte anskaffa 
VM|PnOVURERWHQ�Sn�HWW�DQQRUOXQGD�VlWW��Vn�DWW�PDQ�¿FN�XWU\PPH�I|U�%�/$"�

Jag har haft anledning att titta på det här av många olika skäl. Ett av 
skälen har varit att jag i har skrivit om Per Rudberg liksom Erik-Johan 
om Nils Sköld.11 Därmed har jag haft anledning att läsa Per Rudbergs 
tjänsteanteckningar om hur han såg på JAS-anskaffningen. Det har inneburit 
att jag dragit en väldigt märklig slutsats. Per Rudberg var starkt för och drev 
anskaffning av JAS utgående från att jaktfunktionen var det viktigaste. Han 
YDU� WLOO� RFK�PHU�GULYDQGH� L� GHWWD� lQ�YDG�GnYDUDQGH�À\JYDSHQFKHIHQ��'LFN�

11 Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent (red) Militära ledare under kalla kriget. 
Medströms Bokförlag, Stockholm 2015.

PER PELLEBERGS:Men fanns den med som en värdeparameter?
KENT HARRSKOG:Inte direkt. Jag tror inte vi gick så långt ner.
PETER NORDBECK:Ja, du nämnde förresten när det gällde klargöringssystemet att det passadevårt värnpliktssystem, det var ju en typisk svensk grej, men det ansåg manatt det går att ordna. Men annars var ju den stora frågan naturligtvis att våraklargöringsgrupper kunde baseras på värnpliktspersonal.
KENT HARRSKOG:Det tror jag faktiskt att det ingick i våra offertförfrågningar också just denhär serviceability med värnpliktssystem och så vidare. Men jag kommer inteihåg vad det svarades på de frågorna och jag kan inte påminna mig att vigjorde några direkta förändringar av det heller.
ERIK-JOHAN HJELM:En sak till bara. Jag har varken i det här sammanhanget eller i andrasammanhang upplevt att den svenska profilen i sig har tillmätts någotvärde, däremot har konsekvenserna av den svenska profilen hanterats istudieverksamheten. Det har alltså påverkat egenskaper och det har varitpositivt eller negativt på olika sätt, men något slags ideologiskt värde harman inte försökt hantera.
LENNART KÄLLQVIST:Jag har en likartad fråga. EU-rådet sammanträder nästa månad [december2013] med försvaret på agendan. I kommissionen har man uttryckt att manmåsta diskutera Strategic Autonomy for Europe. Fanns inte det uppe påagendan när man värderade flygsystemen, det vill säga vår självständigaprofil och vår förmåga att förstå systemet, kunna driva systemet själva ochkunna vidareutveckla det själva utan att vara beroende av att försvarsmaktenstyngsta system var i händerna på ett annat land?
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KENT HARRSKOG:Inte vad gäller den operativa värderingen. Ja, vad ska vi sätta för värde pådet? OK. Men det tillhörde aggregationsnivån: "över samhällsnytta".
SVEN HIRDMAN:Den här valutafrågan nämndes och den var, som sades, viktig. När vipåbörjade projektet 1980, laborerade vi med en valutakurs som var 4,48 ochhade senare ett intervall på + 25 procent. Dollarn steg emellertid ytterligare ivärde och det hade stor betydelse och det gynnade naturligtvis JAS-projektet;man kan ju här tänka lite på de finska erfarenheterna. Finnarna köpte justF-18 och det visade sig bli en mycket dyr affär för dem med reservdelaroch valutakurs. Så bara valutan i sig hade en mycket stor betydelse, skullejag vilja säga, för utfallet. Det är också det att om vi hade tagit ett utländsktalternativ hade vi fått betala i förskott på leveransen. Det var någonting somvi konsulterade Riksbanken om, det var bekymmersamt. Sverige var inte sårikt. Vi skulle ha haft svårigheter att punga ut med alla de pengarna. MedJAS-systemet fick vi en betalningslinjal som var mycket lättare att hanteraför regeringen och finansdepartementet.
HERMAN FÄLTSTRÖM:Jag har till stor del arbetat med studier och planering.Jag hade just vid det här tillfället som vi diskuterar nu varit till sjössett år. Samtidigt värderades ytterligare en sak, nämligen anskaffning avsjömålsrobot. Den anskaffningen blev en tillkommande diskussionspunkttillsammans med utveckling av ett nytt flygsystem. Inledningsvis var detmånga diskussioner kring denna anskaffning. Kunde man inte anskaffasjömålsroboten på ett annorlunda sätt, så att man fick utrymme för B3LA?Jag har haft anledning att titta på det här av många olika skäl. Ett avskälen har varit att jag i har skrivit om Per Rudberg liksom Erik-Johanom Nils Sköld." Därmed har jag haft anledning att läsa Per Rudbergstjänsteanteckningar om hur han såg på JAS-anskaffningen. Det har inneburitatt jag dragit en väldigt märklig slutsats. Per Rudberg var starkt för och drevanskaffning av JAS utgående från att jaktfunktionen var det viktigaste. Hanvar till och mer drivande i detta än vad dåvarande flygvapenchefen, Dick
11 Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent (red) Militära ledare under kalla kriget.Medströms Bokförlag, Stockholm 2015.
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Stenberg, var. Jag tror att ÖB:s beslut när det kom till skott, byggde mycket 
Sn�GHW�VW|G�KDQ�L�GHW�KlU�VDPPDQKDQJHW�¿FN�DY�3HU�5XGEHUJ��-DJ�W\FNHU�GHW�
¿QQV�DQOHGQLQJ�DWW�QlPQD�GHW�KlU�LGDJ��

 
mats björling:
Mats Björling heter jag och jag var 1979 och -80 ställföreträdare till Peter 
Nordbeck och min minnesbild när det gäller attackkomponenten var att B3LA 
eller SK 2, som den heter i sin sista version, aldrig var ensam attackkomponent 
utan det fanns en tung komponent med, som kallades för A20. Den fanns 
med hela tiden, som en fortsättning på Viggen. Sen har jag ett minne. 
Försvarsstabens studieavdelning gjorde en förstudie till den här operativa 
studien som gällde sista chansen för SK 2 och den drogs i militärledningen 
i början på 1980, om jag minns rätt, där den tyngsta slutsatsen var att man 
DQVNDIIDU�LQWH�QnJRW�Q\WW�V\VWHP�VRP�LQWH�NDQ�VNMXWD�QHU�HWW�DQQDW�À\JSODQ�L�
luften. Det var alltså dödsstöten för den komponenten. 

Strax efter det fanns det, off the record, ett intressant möte på sektion 
4-chefens tjänsterum en fredagseftermiddag. Det var Lasse Englund som 
hade bett att få mötet. Han kom dit med några lämpliga representanter från 
À\JVWDEHQ�RFK�/DUV�%HUWLO�3HUVVRQ�YDU�GlU��0HG�IDQQV�RFNVn�3HWHU�>1RUGEHFN@��
Åke Sagrén och representanter för FMV och FOA. Lasse Englunds fråga var: 
”Vad fan ska vi göra nu?” Och innan det blev vit rök där, kan man säga, 
diskuterades på den nivån mellan de här kloka gubbarna och man kom fram 
WLOO�DWW�YL�PnVWH�VDWVD�Sn�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ��'n�MREEDGH�DOOD�nW�VDPPD�KnOO��-DJ�
tror att det här mötet var väldigt viktigt även om det skedde på en annan nivå 
än vad herrarna här har representerat förut idag. 

 
bertil Wennerholm:
När ungefär, tidsmässigt, skedde detta samtal?

mats björling:
Det är alltså dagar efter den här studien har presenterats 1980, i början på -80. 
Sedan har jag, som jag sade, uppträtt på en del av de här ställena, 1981 tog 
jag som strilchef i luftförsvarscentralen O5 emot Weinberger och visade hur 
EUD�YnUW�VWULOV\VWHP�YDU��+DQ�¿FN�RFNVn�OlUD�VLJ�DWW�PHG�YnUW�VW\UGDWDV\VWHP�

kunde man leda utan att tala med föraren – och han avbröt genomgången, 
vände sig till sina generaler och frågade: ”Har vi det också?” De nickade alla, 
så han var lugn. 

Sedan har det ju varit lite pekpinnar här och 1982 till -84 så hade jag 
kallats som adjutant till Lennart Ljung, så jag såg en del av dessa. Och när 
muren föll var jag på plats, då var jag försvarsattaché i Bonn och vid samtal 
med ambassadören Liljegren, som suttit fyra år i Östtyskland i september 
1989, då hävdade han bestämt: ”Det kommer att dröja innan det händer något 
i Östtyskland. Moskva släpper det aldrig.” 

 
ulf edlund:
Jag har en enkel fråga som jag kunde ha ställt tidigare här. Fattade jag det rätt,  
hade socialdemokraterna någonting principiellt emot attackfunktionerna som 
sådana? Och i så fall varför?

hans lindblad:
I 1970 års försvarsutredning under Gunnar Lange uttalade sig den 
socialdemokratiska majoriteten för en nedprioritering av vad som kallades 
fjärrstridsförband. Problemen var ju bara att Attackviggen var under leverans, 
så i praktiken skulle en neddragning i första hand gälla ubåtarna. Men de 
WDQNHJnQJDUQD�I|UVYDQQ�QlU�$QGHUV�7KXQERUJ�¿FN�VW|UUH�LQÀ\WDQGH��

olle göransson:
Då har Hans Lindblad redovisat den socialdemokratiska inställningen! 

bertil Wennerholm:
Då är vi klara med inläggen från auditoriet ganska precis i tid. Men som en 
kommentar till det här med attackfunktionen skulle jag vilja framföra att när 
MDJ� WLWWDGH�Sn�À\JYDSQHWV�XWYHFNOLQJ�XQGHU�������RFK����WDOHQ�� Vn� LQQHEDU�
1948 års försvarsbeslut väldigt tydligt att man skulle avveckla den lätta 
bomben som det ursprungligen hette, det vill säga B 17, som togs fram under 
beredskapstiden och satsa på den tunga bomben eller vad som blev medeltung 
attack. Bara B 18-klassen skulle alltså var kvar, som sedan förnyades med 
A 32 och så småningom med AJ 37. På grund av eftersläpningen med 

Stenberg, var. Jag tror att ÖB:s beslut när det kom till skott, byggde mycketpå det stöd han i det här sammanhanget fick av Per Rudberg. Jag tycker detfinns anledning att nämna det här idag.
MATS BJÖRLING:Mats Björling heter jag och jag var 1979 och -80 ställföreträdare till PeterNordbeck och min minnesbild när det gäller attackkomponenten var att B3LAeller SK 2, som den heter i sin sista version, aldrig var ensam attackkomponentutan det fanns en tung komponent med, som kallades för A20. Den fannsmed hela tiden, som en fortsättning på Viggen. Sen har jag ett minne.Försvarsstabens studieavdelning gjorde en förstudie till den här operativastudien som gällde sista chansen för SK 2 och den drogs i militärledningeni början på 1980, om jag minns rätt, där den tyngsta slutsatsen var att mananskaffar inte något nytt system som inte kan skjuta ner ett annat flygplan iluften. Det var alltså dödsstöten för den komponenten.Strax efter det fanns det, off the record, ett intressant möte på sektion4-chefens tjänsterum en fredagseftermiddag. Det var Lasse Englund somhade bett att få mötet. Han kom dit med några lämpliga representanter frånflygstaben och Lars-Bertil Persson var där. Med fanns också Peter [Nordbeck],Åke Sagrn och representanter för FMV och FOA. Lasse Englunds fråga var:"Vad fan ska vi göra nu?" Och innan det blev vit rök där, kan man säga,diskuterades på den nivån mellan de här kloka gubbarna och man kom framtill att vi måste satsa på ett enhetsflygplan. Då jobbade alla åt samma håll. Jagtror att det här mötet var väldigt viktigt även om det skedde på en annan nivåän vad herrarna här har representerat förut idag.
BERTIL WENNERHOLM:När ungefär, tidsmässigt, skedde detta samtal?
MATS BJÖRLING:Det är alltså dagar efter den här studien har presenterats 1980, i början på -80.Sedan har jag, som jag sade, uppträtt på en del av de här ställena, 1981 togjag som strilchef i luftförsvarscentralen 05 emot Weinberger och visade hurbra vårt strilsystem var. Han fick också lära sig att med vårt styrdatasystem
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kunde man leda utan att tala med föraren — och han avbröt genomgången,vände sig till sina generaler och frågade: "Har vi det också?" De nickade alla,så han var lugn.Sedan har det ju varit lite pekpinnar här och 1982 till -84 så hade jagkallats som adjutant till Lennart Ljung, så jag såg en del av dessa. Och närmuren föll var jag på plats, då var jag försvarsattaché i Bonn och vid samtalmed ambassadören Liljegren, som suttit fyra år i Östtyskland i september1989, då hävdade han bestämt: "Det kommer att dröja innan det händer någoti Östtyskland. Moskva släpper det aldrig."
ULF EDLUND:Jag har en enkel fråga som jag kunde ha ställt tidigare här. Fattade jag det rätt,hade socialdemokraterna någonting principiellt emot attackfunktionerna somsådana? Och i så fall varför?
HANS LINDBLAD:I 1970 års försvarsutredning under Gunnar Lange uttalade sig densocialdemokratiska majoriteten för en nedprioritering av vad som kalladesfjärrstridsförband. Problemen var ju bara att Attackviggen var under leverans,så i praktiken skulle en neddragning i första hand gälla ubåtarna. Men detankegångarna försvann när Anders Thunborg fick större inflytande.
OLLE GÖRANSSON:Då har Hans Lindblad redovisat den socialdemokratiska inställningen!
BERTIL WENNERHOLM:Då är vi klara med inläggen från auditoriet ganska precis i tid. Men som enkommentar till det här med attackfunktionen skulle jag vilja framföra att närjag tittade på flygvapnets utveckling under 1940- och 50-talen, så innebar1948 års försvarsbeslut väldigt tydligt att man skulle avveckla den lättabomben som det ursprungligen hette, det vill säga B 17, som togs fram underberedskapstiden och satsa på den tunga bomben eller vad som blev medeltungattack. Bara B 18-klassen skulle alltså var kvar, som sedan förnyades medA 32 och så småningom med AJ 37. På grund av eftersläpningen med
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Stenberg, var. Jag tror att ÖB:s beslut när det kom till skott, byggde mycket 
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¿QQV�DQOHGQLQJ�DWW�QlPQD�GHW�KlU�LGDJ��

 
mats björling:
Mats Björling heter jag och jag var 1979 och -80 ställföreträdare till Peter 
Nordbeck och min minnesbild när det gäller attackkomponenten var att B3LA 
eller SK 2, som den heter i sin sista version, aldrig var ensam attackkomponent 
utan det fanns en tung komponent med, som kallades för A20. Den fanns 
med hela tiden, som en fortsättning på Viggen. Sen har jag ett minne. 
Försvarsstabens studieavdelning gjorde en förstudie till den här operativa 
studien som gällde sista chansen för SK 2 och den drogs i militärledningen 
i början på 1980, om jag minns rätt, där den tyngsta slutsatsen var att man 
DQVNDIIDU�LQWH�QnJRW�Q\WW�V\VWHP�VRP�LQWH�NDQ�VNMXWD�QHU�HWW�DQQDW�À\JSODQ�L�
luften. Det var alltså dödsstöten för den komponenten. 

Strax efter det fanns det, off the record, ett intressant möte på sektion 
4-chefens tjänsterum en fredagseftermiddag. Det var Lasse Englund som 
hade bett att få mötet. Han kom dit med några lämpliga representanter från 
À\JVWDEHQ�RFK�/DUV�%HUWLO�3HUVVRQ�YDU�GlU��0HG�IDQQV�RFNVn�3HWHU�>1RUGEHFN@��
Åke Sagrén och representanter för FMV och FOA. Lasse Englunds fråga var: 
”Vad fan ska vi göra nu?” Och innan det blev vit rök där, kan man säga, 
diskuterades på den nivån mellan de här kloka gubbarna och man kom fram 
WLOO�DWW�YL�PnVWH�VDWVD�Sn�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ��'n�MREEDGH�DOOD�nW�VDPPD�KnOO��-DJ�
tror att det här mötet var väldigt viktigt även om det skedde på en annan nivå 
än vad herrarna här har representerat förut idag. 

 
bertil Wennerholm:
När ungefär, tidsmässigt, skedde detta samtal?

mats björling:
Det är alltså dagar efter den här studien har presenterats 1980, i början på -80. 
Sedan har jag, som jag sade, uppträtt på en del av de här ställena, 1981 tog 
jag som strilchef i luftförsvarscentralen O5 emot Weinberger och visade hur 
EUD�YnUW�VWULOV\VWHP�YDU��+DQ�¿FN�RFNVn�OlUD�VLJ�DWW�PHG�YnUW�VW\UGDWDV\VWHP�

kunde man leda utan att tala med föraren – och han avbröt genomgången, 
vände sig till sina generaler och frågade: ”Har vi det också?” De nickade alla, 
så han var lugn. 

Sedan har det ju varit lite pekpinnar här och 1982 till -84 så hade jag 
kallats som adjutant till Lennart Ljung, så jag såg en del av dessa. Och när 
muren föll var jag på plats, då var jag försvarsattaché i Bonn och vid samtal 
med ambassadören Liljegren, som suttit fyra år i Östtyskland i september 
1989, då hävdade han bestämt: ”Det kommer att dröja innan det händer något 
i Östtyskland. Moskva släpper det aldrig.” 

 
ulf edlund:
Jag har en enkel fråga som jag kunde ha ställt tidigare här. Fattade jag det rätt,  
hade socialdemokraterna någonting principiellt emot attackfunktionerna som 
sådana? Och i så fall varför?

hans lindblad:
I 1970 års försvarsutredning under Gunnar Lange uttalade sig den 
socialdemokratiska majoriteten för en nedprioritering av vad som kallades 
fjärrstridsförband. Problemen var ju bara att Attackviggen var under leverans, 
så i praktiken skulle en neddragning i första hand gälla ubåtarna. Men de 
WDQNHJnQJDUQD�I|UVYDQQ�QlU�$QGHUV�7KXQERUJ�¿FN�VW|UUH�LQÀ\WDQGH��

olle göransson:
Då har Hans Lindblad redovisat den socialdemokratiska inställningen! 

bertil Wennerholm:
Då är vi klara med inläggen från auditoriet ganska precis i tid. Men som en 
kommentar till det här med attackfunktionen skulle jag vilja framföra att när 
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1948 års försvarsbeslut väldigt tydligt att man skulle avveckla den lätta 
bomben som det ursprungligen hette, det vill säga B 17, som togs fram under 
beredskapstiden och satsa på den tunga bomben eller vad som blev medeltung 
attack. Bara B 18-klassen skulle alltså var kvar, som sedan förnyades med 
A 32 och så småningom med AJ 37. På grund av eftersläpningen med 

Stenberg, var. Jag tror att ÖB:s beslut när det kom till skott, byggde mycketpå det stöd han i det här sammanhanget fick av Per Rudberg. Jag tycker detfinns anledning att nämna det här idag.
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kunde man leda utan att tala med föraren — och han avbröt genomgången,vände sig till sina generaler och frågade: "Har vi det också?" De nickade alla,så han var lugn.Sedan har det ju varit lite pekpinnar här och 1982 till -84 så hade jagkallats som adjutant till Lennart Ljung, så jag såg en del av dessa. Och närmuren föll var jag på plats, då var jag försvarsattaché i Bonn och vid samtalmed ambassadören Liljegren, som suttit fyra år i Östtyskland i september1989, då hävdade han bestämt: "Det kommer att dröja innan det händer någoti Östtyskland. Moskva släpper det aldrig."
ULF EDLUND:Jag har en enkel fråga som jag kunde ha ställt tidigare här. Fattade jag det rätt,hade socialdemokraterna någonting principiellt emot attackfunktionerna somsådana? Och i så fall varför?
HANS LINDBLAD:I 1970 års försvarsutredning under Gunnar Lange uttalade sig densocialdemokratiska majoriteten för en nedprioritering av vad som kalladesfjärrstridsförband. Problemen var ju bara att Attackviggen var under leverans,så i praktiken skulle en neddragning i första hand gälla ubåtarna. Men detankegångarna försvann när Anders Thunborg fick större inflytande.
OLLE GÖRANSSON:Då har Hans Lindblad redovisat den socialdemokratiska inställningen!
BERTIL WENNERHOLM:Då är vi klara med inläggen från auditoriet ganska precis i tid. Men som enkommentar till det här med attackfunktionen skulle jag vilja framföra att närjag tittade på flygvapnets utveckling under 1940- och 50-talen, så innebar1948 års försvarsbeslut väldigt tydligt att man skulle avveckla den lättabomben som det ursprungligen hette, det vill säga B 17, som togs fram underberedskapstiden och satsa på den tunga bomben eller vad som blev medeltungattack. Bara B 18-klassen skulle alltså var kvar, som sedan förnyades medA 32 och så småningom med AJ 37. På grund av eftersläpningen med

97



98 99

leveransen av 32:an så genomfördes det ju inte fullt ut förrän i mitten på 
1950-talet, för man hade A 29 och före detta A 21, som kan sägas vara lättare 
DWWDFNÀ\JSODQ�� 0HQ� VHGDQ� JnU� PDQ� LQ� I|U� GHW� KlU�� RFK� GHW� lU� interdiction 
det är fråga om enligt modern terminologi, och man skippar alltså close air 
VXSSRUW-funktionen ända till man sedan under 1960-talet vänder fot igen och 
tar fram SK 60 i lätt attackversion. Det här var under det socialdemokratiska 
maktinnehavet, det är ingen tvekan om att det var en hård prioritering och 
där var vi ju också framgångsrika med robot 04 som bestyckning.12 Några 
kommentarer? Då bryter vi här.

12 Wennerholm (2006, FoKK nr. 8), s. 87. Andersson (2010, FoKK nr. 24),  
s. 159–180.

 Tema 4
bertil Wennerholm:
Då går vi över till tema fyra för dagen. Före det ska jag skjuta in att Sven 
Hirdman har bett att få prata lite om den svenska säkerhetspolitiken generellt 
och JAS-projektets roll inom ramen för den. Så jag lägger det som en punkt 
efter den här avhandlingen av tema nummer fyra.

3UHOLPLQlUHUQD� WLOO� RFK� EHVOXWHW� RP� -$6�SURMHNWHW� LQQHEDU� ÀHUD�
förskjutningar av ansvarsfördelningen vid genomförande av projektet i 
I|UKnOODQGH� WLOO� WLGLJDUH�À\JSODQVV\VWHP��GHW�KDU�YL� MX�K|UW� WDODV�RP�XQGHU�
de tidigare temana. Den här nya ansvarsstrukturen avseende ekonomisk 
och systemteknisk styrning utgör alltså det sista temat idag. Förändringarna 
i styrningen i projektet mellan den politiska ledningen och den militära 
ledningen, i spelet mellan ÖB, CFV och FMV, mellan myndighetsnivån och 
industrin samt slutligen inom industrisektorn är intressanta faktorer att få 
kommenterade. Det föreligger ett nära samband mellan ansvarsförhållandena 
och den ekonomiska styrningen av projektet. Den politiska ledningen 
försköt medvetet ansvar och risktagning för de ekonomiska ramarna från 
statsmakterna till industrin. Därmed sammanhängde också en förskjutning 
av ansvar för den tekniska systemsammanhållningen från FMV till industrin. 
Det stred mot den tidigare tillämpade modellen och mot erfarenheterna 
från tidigare projektstyrning. Det här vållade många diskussioner under 
konceptionen av projektmodellen för JAS-systemet, vilket också har slagit 
igenom i tidigare diskussioner här. 

Det nya namnet i dagens sista panel är Peter Lagerblad, som var huvudman 
för försvarsdepartementets materielenhet från 15 mars 1979 och till 1986. Då 
ber jag att få börja med Sven Hirdman, var så god.

sven hirdman:
Jag ska vara väldigt kort nu i början om departementets roll. Om vi ser på den 
första tiden, hösten, vintern 1979 – 1980, så var departementet under Eric 
Krönmarks ledning mycket aktivt. Vi var mycket aktiva, såväl statsrådet som 
jag själv, materielenheten under Peter Lagerblad, hans medarbetare Bengt 
Anderberg samt Christer Dahlberg senare och jag hade själva en mycket nära 
kontakt med försvarsstaben, med ÖB och med Bengt Lehander, i synnerhet 

leveransen av 32:an så genomfördes det ju inte fullt ut förrän i mitten på1950-talet, för man hade A 29 och före detta A 21, som kan sägas vara lättareattackflygplan. Men sedan går man in för det här, och det är interdictiondet är fråga om enligt modern terminologi, och man skippar alltså close airsupport-funktionen ända till man sedan under 1960-talet vänder fot igen ochtar fram SK 60 i lätt attackversion. Det här var under det socialdemokratiskamaktinnehavet, det är ingen tvekan om att det var en hård prioritering ochdär var vi ju också framgångsrika med robot 04 som bestyckning.'2 Någrakommentarer? Då bryter vi här.
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då med planavdelningen. Vi hade också kontakter med Saab och som Eric har 
sagt, han hade kontakter med Wallenberg-gruppen, med Marcus Wallenberg. 
Så där spelade vi en aktiv och pådrivande roll kan man väl säga. Sedan under 
resten av tiden gick det in i en annan fas. Där jobbade myndigheterna och det 
kommer de att redovisa. 

När Torsten Gustafsson blev försvarsminister i maj 1981 och jag fortsatte 
som statssekreterare, löpte det på som vanligt; statsrådet hade dock inte 
en lika aktiv roll som Eric Krönmark hade haft. Men sedan, på slutet av 
utvärderingsperioden, som jag sade tidigare i inlägget – i maj, början av 
juni 1982 – blev departementet igen mycket aktivt när beslutet skulle tas. 
Sedan kan jag väl säga som sista punkt, att jag hade personligen ändå stor 
förståelse för att det här var ett nytt slags projekt, där industrin gick in med 
egna resurser, tog en stor del av risken och också måste få ett stort ansvar. Jag 
hade förståelse för detta i dragkampen mellan industrin och myndigheterna. 
Men andra kan belysa det från sina utgångspunkter. Jag ska komma tillbaka 
senare om den säkerhetspolitiska kontexten. 

 
bengt carlsson:
Ja, under den här tiden så blev det ju ganska mycket möten på Försvarets 
materielverk. Där fanns krafter som ville göra om fördelningen på 
materielverket, och jag får väl påstå det att Ragnar Persson hade sin idé 
och den kanske inte stämde med organisationen, och det var mycket snack, 
EODQG� DQQDW� IDQQV� %LUJLWWD� %|KOLQ� VRP� VHGHUPHUD� EOHY� FKHI� RFK� HQ� ÀLFND�
som hette Lemne som Ragnar använde för att försöka övertyga om att 
Försvarets materielverk skulle göras om. Ansvaret för inköp skulle läggas i 
en kommersiell funktion vid sidan om försvarsgrensmaterielinköpen och den 
skulle skötas centralt. Det tyckte naturligtvis kanske inte dom om. 

Vi kan fråga Gunnar vad han tyckte om det och Sven-Olof. Jag vet att det 
blev aldrig riktigt, riktigt godkänt men det gick så långt att man beslutade om 
den här funktionen. Jag blev erbjuden att få det jobbet, och som en liten rolig 
del så ville jag inte ta det för jag hade då redan då blivit lovad att bli VD för 
Bahco Verktyg. Då säger Ove Ljung till mig: ”Men tänk Bengt på att du får 
generalsuniform”. Så blev det inte. Det var en intressant tid, och det var svårt 
DWW�PDQ|YUHUD�JHQRP�DWW�MXVW�GHQ�NRQÀLNWHQ�Sn�LQN|S�SnJLFN��-DJ�I|UV|NWH�YlO�

inte lägga mig i det men man blev indragen i det och det var en del av jobbet 
då. I övrigt så hade jag en mycket intressant period, så jag bidrog kanske till 
att den här enheten skapades på Försvarets materielverk. Jag vet inte hur det 
lU�LGDJ��RP�GHW�IRUWIDUDQGH�¿QQV�HOOHU�RP�PDQ�KDU�JnWW�WLOOEDND�WLOO�GHW�JDPOD�
systemet. 

bertil Wennerholm:
Jag tror vi lämnar äventyren kring materielverkets omorganisationer därhän 
just för tillfället och nöjer oss med hur det såg ut mellan 1979 och -83. 
Tommy Ivarsson!
  
tommy ivarsson:
6WDWHQ�NUlYGH�DWW�GHW�VNXOOH�¿QQDV�en part från industrin. Det innebar att vi 
skulle bilda ett bolag gemensamt och det blev IG JAS. Vi hade redan våren 
1979 börjat med någonting som var en informell överenskommelse mellan 
Flygmotor, LM Ericsson och SRA plus Saab för att förbereda oss på olika 
sätt. Och när det var klart med beslutet så gick det igång. Det här blev ett 
paraplybolag av naturliga skäl och sedan tillkom FFV i oktober och ville 
vara med också. I det samarbetsavtal vi skrev inom IG JAS fanns det dels 
med generella villkor med ansvar för förseningar och lite av varje. Sedan 
IDQQV�GHW�HQ�JUlQVVQLWWVSHFL¿NDWLRQ�RFK�HWW�nWDJDQGH� I|U�YDUMH� I|UHWDJ��)|U�
det var ju viktigt med ansvarsfördelningen. Styrelsen jobbade löpande med 
det. Parallellt med förhandlingarna skulle de göra någonting som stämde för 
det egna företaget och det är bara att notera att det här var ju inget vanligt 
DYWDO�YL�SUDWDGH�RP�XWDQ�HQ�GHO�nWDJDQGHQ�LQQHEDU�MX�DWW�GH�¿FN�Jn�WLOOEDND�WLOO�
sina respektive styrelser och i en del fall ägarna själva. Fullgörandegarantier, 
moderbolagsgarantier och allt möjligt skulle med, som inga vanliga ingenjörer 
får syssla med. 

IG JAS företag jobbade hårt och målmedvetet och de träffades väldigt 
ofta i styrelsen och, jag måste säga, jag tycker de gjorde ett riktigt bra jobb. 
Samverkan mellan företagen gick bra och fackföreningarna jobbade också 
bra. Sen kom vi till samarbetet med underleverantörer. Nu hade vi ju vid 
första utgångspunkten försökt lyfta över så mycket av åtagande som möjligt 
till underleverantörer. Så om jag börjar med Saab, så utsatte vi det mesta 
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då med planavdelningen. Vi hade också kontakter med Saab och som Eric har 
sagt, han hade kontakter med Wallenberg-gruppen, med Marcus Wallenberg. 
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kommer de att redovisa. 
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Men andra kan belysa det från sina utgångspunkter. Jag ska komma tillbaka 
senare om den säkerhetspolitiska kontexten. 

 
bengt carlsson:
Ja, under den här tiden så blev det ju ganska mycket möten på Försvarets 
materielverk. Där fanns krafter som ville göra om fördelningen på 
materielverket, och jag får väl påstå det att Ragnar Persson hade sin idé 
och den kanske inte stämde med organisationen, och det var mycket snack, 
EODQG� DQQDW� IDQQV� %LUJLWWD� %|KOLQ� VRP� VHGHUPHUD� EOHY� FKHI� RFK� HQ� ÀLFND�
som hette Lemne som Ragnar använde för att försöka övertyga om att 
Försvarets materielverk skulle göras om. Ansvaret för inköp skulle läggas i 
en kommersiell funktion vid sidan om försvarsgrensmaterielinköpen och den 
skulle skötas centralt. Det tyckte naturligtvis kanske inte dom om. 

Vi kan fråga Gunnar vad han tyckte om det och Sven-Olof. Jag vet att det 
blev aldrig riktigt, riktigt godkänt men det gick så långt att man beslutade om 
den här funktionen. Jag blev erbjuden att få det jobbet, och som en liten rolig 
del så ville jag inte ta det för jag hade då redan då blivit lovad att bli VD för 
Bahco Verktyg. Då säger Ove Ljung till mig: ”Men tänk Bengt på att du får 
generalsuniform”. Så blev det inte. Det var en intressant tid, och det var svårt 
DWW�PDQ|YUHUD�JHQRP�DWW�MXVW�GHQ�NRQÀLNWHQ�Sn�LQN|S�SnJLFN��-DJ�I|UV|NWH�YlO�

inte lägga mig i det men man blev indragen i det och det var en del av jobbet 
då. I övrigt så hade jag en mycket intressant period, så jag bidrog kanske till 
att den här enheten skapades på Försvarets materielverk. Jag vet inte hur det 
lU�LGDJ��RP�GHW�IRUWIDUDQGH�¿QQV�HOOHU�RP�PDQ�KDU�JnWW�WLOOEDND�WLOO�GHW�JDPOD�
systemet. 

bertil Wennerholm:
Jag tror vi lämnar äventyren kring materielverkets omorganisationer därhän 
just för tillfället och nöjer oss med hur det såg ut mellan 1979 och -83. 
Tommy Ivarsson!
  
tommy ivarsson:
6WDWHQ�NUlYGH�DWW�GHW�VNXOOH�¿QQDV�en part från industrin. Det innebar att vi 
skulle bilda ett bolag gemensamt och det blev IG JAS. Vi hade redan våren 
1979 börjat med någonting som var en informell överenskommelse mellan 
Flygmotor, LM Ericsson och SRA plus Saab för att förbereda oss på olika 
sätt. Och när det var klart med beslutet så gick det igång. Det här blev ett 
paraplybolag av naturliga skäl och sedan tillkom FFV i oktober och ville 
vara med också. I det samarbetsavtal vi skrev inom IG JAS fanns det dels 
med generella villkor med ansvar för förseningar och lite av varje. Sedan 
IDQQV�GHW�HQ�JUlQVVQLWWVSHFL¿NDWLRQ�RFK�HWW�nWDJDQGH� I|U�YDUMH� I|UHWDJ��)|U�
det var ju viktigt med ansvarsfördelningen. Styrelsen jobbade löpande med 
det. Parallellt med förhandlingarna skulle de göra någonting som stämde för 
det egna företaget och det är bara att notera att det här var ju inget vanligt 
DYWDO�YL�SUDWDGH�RP�XWDQ�HQ�GHO�nWDJDQGHQ�LQQHEDU�MX�DWW�GH�¿FN�Jn�WLOOEDND�WLOO�
sina respektive styrelser och i en del fall ägarna själva. Fullgörandegarantier, 
moderbolagsgarantier och allt möjligt skulle med, som inga vanliga ingenjörer 
får syssla med. 

IG JAS företag jobbade hårt och målmedvetet och de träffades väldigt 
ofta i styrelsen och, jag måste säga, jag tycker de gjorde ett riktigt bra jobb. 
Samverkan mellan företagen gick bra och fackföreningarna jobbade också 
bra. Sen kom vi till samarbetet med underleverantörer. Nu hade vi ju vid 
första utgångspunkten försökt lyfta över så mycket av åtagande som möjligt 
till underleverantörer. Så om jag börjar med Saab, så utsatte vi det mesta 

då med planavdelningen. Vi hade också kontakter med Saab och som Eric harsagt, han hade kontakter med Wallenberg-gruppen, med Marcus Wallenberg.Så där spelade vi en aktiv och pådrivande roll kan man väl säga. Sedan underresten av tiden gick det in i en annan fas. Där jobbade myndigheterna och detkommer de att redovisa.När Torsten Gustafsson blev försvarsminister i maj 1981 och jag fortsattesom statssekreterare, löpte det på som vanligt; statsrådet hade dock inteen lika aktiv roll som Eric Krönmark hade haft. Men sedan, på slutet avutvärderingsperioden, som jag sade tidigare i inlägget — i maj, början avjuni 1982 — blev departementet igen mycket aktivt när beslutet skulle tas.Sedan kan jag väl säga som sista punkt, att jag hade personligen ändå storförståelse för att det här var ett nytt slags projekt, där industrin gick in medegna resurser, tog en stor del av risken och också måste fa ett stort ansvar. Jaghade förståelse för detta i dragkampen mellan industrin och myndigheterna.Men andra kan belysa det från sina utgångspunkter. Jag ska komma tillbakasenare om den säkerhetspolitiska kontexten.
BENGT CARLSSON:Ja, under den här tiden så blev det ju ganska mycket möten på Försvaretsmaterielverk. Där fanns krafter som ville göra om fördelningen påmaterielverket, och jag far väl påstå det att Ragnar Persson hade sin ickoch den kanske inte stämde med organisationen, och det var mycket snack,bland annat fanns Birgitta Böhlin som sedermera blev chef och en flickasom hette Lemne som Ragnar använde för att försöka övertyga om attFörsvarets materielverk skulle göras om. Ansvaret för inköp skulle läggas ien kommersiell funktion vid sidan om försvarsgrensmaterielinköpen och denskulle skötas centralt. Det tyckte naturligtvis kanske inte dom om.Vi kan fråga Gunnar vad han tyckte om det och Sven-Olof Jag vet att detblev aldrig riktigt, riktigt godkänt men det gick så långt att man beslutade omden här funktionen. Jag blev erbjuden att fa det jobbet, och som en liten roligdel så ville jag inte ta det för jag hade då redan då blivit lovad att bli VD förBahco Verktyg. Då säger Ove Ljung till mig: "Men tänk Bengt på att du fårgeneralsuniform". Så blev det inte. Det var en intressant tid, och det var svårtatt manövrera genom att just den konflikten på inköp pågick. Jag försökte väl
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inte lägga mig i det men man blev indragen i det och det var en del av jobbetdå. I övrigt så hade jag en mycket intressant period, så jag bidrog kanske tillatt den här enheten skapades på Försvarets materielverk. Jag vet inte hur detär idag, om det fortfarande finns eller om man har gått tillbaka till det gamlasystemet.
BERTIL WENNERHOLM:Jag tror vi lämnar äventyren kring materielverkets omorganisationer därhänjust för tillfället och nöjer oss med hur det såg ut mellan 1979 och -83.Tommy Ivarsson!
TOMMY IVARSSON:Staten krävde att det skulle finnas en part från industrin. Det innebar att viskulle bilda ett bolag gemensamt och det blev IG JAS. Vi hade redan våren1979 börjat med någonting som var en informell överenskommelse mellanFlygmotor, LM Ericsson och SRA plus Saab för att förbereda oss på olikasätt. Och när det var klart med beslutet så gick det igång. Det här blev ettparaplybolag av naturliga skäl och sedan tillkom FFV i oktober och villevara med också. I det samarbetsavtal vi skrev inom IG JAS fanns det delsmed generella villkor med ansvar för förseningar och lite av varje. Sedanfanns det en gränssnittspecifikation och ett åtagande för varje företag. Fördet var ju viktigt med ansvarsfördelningen. Styrelsen jobbade löpande meddet. Parallellt med förhandlingarna skulle de göra någonting som stämde fördet egna företaget och det är bara att notera att det här var ju inget vanligtavtal vi pratade om utan en del åtaganden innebar ju att de fick gå tillbaka tillsina respektive styrelser och i en del fall ägarna själva. Fullgörandegarantier,moderbolagsgarantier och allt möjligt skulle med, som inga vanliga ingenjörerfar syssla med.IG JAS företag jobbade hårt och målmedvetet och de träffades väldigtofta i styrelsen och, jag måste säga, jag tycker de gjorde ett riktigt bra jobb.Samverkan mellan företagen gick bra och fackföreningarna jobbade ocksåbra. Sen kom vi till samarbetet med underleverantörer. Nu hade vi ju vidförsta utgångspunkten försökt lyfta över så mycket av åtagande som möjligttill underleverantörer. Så om jag börjar med Saab, så utsatte vi det mesta
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L�À\JSODQHW� I|U� LQWHUQDWLRQHOO�NRQNXUUHQV�XWRP�VMlOYD�JUXQGNRQVWUXNWLRQHQ�
och systemintegrationsarbetet. Vi hade ett par anpassningsenheter också för 
eget bruk men resten gick ut på konkurrens i stort sett. Vi skulle ju minska 
personalen från ungefär 2 000 som jobbade med militär utveckling till cirka 
1 000. Och det måste ju innebära något för oss också. En omstrukturering heter 
det med modern terminologi. Vi skulle klara den minskade sysselsättningen 
genom att driva civila projekt. De delsystem som Saab förut konstruerat, 
WLOO�H[HPSHO�ODQGVWlOO��UlGGQLQJVV\VWHP��GH�¿FN�NRQNXUUHQVXSSKDQGODV��2FK�
delsystem, där vi tidigare hade köpt apparater och skött utvecklingen själva, 
samlade vi ihop och lade ut för upphandling, till exempel bränsle-, hydraul-, 
luft- och hjälpkraftsystem. Ett tag hade vi Garrett inne som var villiga att 
åta sig utvecklingen och få betalt på serien, men de tröttnade efter ett år 
ungefär. Vi ändrade oss för ofta. Styrsystemet skulle också upphandlas från 
underleverantörer inklusive en del av mjukvaran, styrlagarna var givetvis 
Saabs del, styrspak, givare, elektronik, servon etc., allt på konkurrens. 

6HQ�� MD�GHW�YDU�YlO�%HQJW� VRP�VD�� HQ�DPHULNDQVN� MXULVW¿UPD�KLWWDGH�YL��
De var mycket duktiga på att hjälpa oss. De skrev ihop ett totalt heltäckande 
åtagandeförslag som vi körde i halsen på underleverantörerna. Det var 
väldigt bra, men inom parentes får jag ändå säga att det gick inte att tillämpa 
allting, för då hade de gått i konkurs eller också hade vi blivit försenade och 
det hade kostat ändå mycket mer. Men det var en bra start i alla fall för att 
driva förhandlingar. 

Kompositvingen lade vi ut på grund av brist på kompositkonstruktörer 
och den hamnade på British Aerospace – serietillverkningen dock på Saab. 
Flygmotor hade GE som underleverantör och där lades en större del av 
utvecklingsjobbet. LM Ericsson jobbade med Ferranti, om en antennplattform 
och delar av signalbehandlingen till radar och SRA fortsatte utvecklingen av 
siktlinjesindikator med Hughes Aircraft som underleverantör.

Sedan på slutet av förhandlingarna så ändrade sig statsmakterna plötsligt. 
Nu skulle vi värna om sysselsättningen i Sverige – mycket spännande! 
På slutet skulle vi vända på det hela och trycka in en offset-klausul med 
underleverantörerna som vi hade plågat ordentligt förut, så de blev väl 
förvånade.

Mot FMV var det klart att vi skulle försöka minska riskerna i åtagandet. 
Det här var i ett väldigt tidigt stadium vi pratar om. Vi visste inte riktigt 

YDG�GHW�VNXOOH�EOL�DY�À\JSODQHW��KXU�EUD�YL�VNXOOH�O\FNDV��'HW�lU�QDWXUOLJWYLV�
vansinne att ha ett fastprisavtal för ett sådant här projekt. Vi föreslog i offerten 
först i juni 1981 ett variabelt område för olika prestandaparametrar och det 
avvisades direkt. Därefter försökte vi med olika incentive-lösningar för 
viktiga prestanda. Det gick heller inte. Sedan utarbetade vi ett korgåtagande 
med operationsanalytisk värdering, där vi kunde väga överprestanda mot 
vissa underprestanda. Vi tyckte nämligen det skulle vara okey att misslyckas 
på någon punkt om vi var bättre på andra. Det var väl genomtänkt det där 
förslaget, men det gick inte heller. Alla krav måste uppfyllas till fullo. 

9L� MREEDGH� PHG� À\JSUHVWDQGDnWDJDQGHQ� L� RIIHUWHQ� IUnQ� MXQL� RFK�
förbättrade dem successivt under tiden som värderingen pågick. Vi visste ju 
YnUD�VYDJD�SXQNWHU�Vn�YL�PnVWH�In�XSS�SUHVWDQGD�Sn�À\JSODQHW�RFK�Gn�lQGUDGH�
vi i motorn till större dragkraft och vi ändrade lite grand i riskbedömningen 
av luftmotstånd. Den sista delen var förhandlingar med FMV i januari till 
april -82, där utökades åtagandena ännu mer. När vi står den 1 juli och ska 
börja med typarbete så var vi inte särskilt långt komna i konstruktionen 
och delsystemen. Vi hade intecknat ny ej helt känd teknik, som vi nu måste 
realisera. IG JAS åtaganden hade ökat under förhandlingarna och kalkylens 
marginaler var nästan helt bortprutade. Först av oss själva, sedan av IG JAS 
och sedan av FMV. Ansvaret för systemintegrationen eller sammanhållningen 
överfördes ju genom avtalskonstruktionen implicit från FMV till industrin; 
man kan ju inte gå in och styra i ett fastpriskontrakt, så det är som det är. Det 
VNXOOH�VNDSD�NRQÀLNWHU�PHOODQ�)09�RFK�6DDE��,*�-$6�VWRG�QX�PHG�DYVHYlUGD�
tekniska och ekonomiska risker, men jag vill understryka, vi trodde att vi 
skulle klara upp det här jobbet. Vi skulle kunna klara de här åtagandena 
och ro hem det . Vi var ju dock optimister och trodde att det tidigare goda 
samarbetet med FMV skulle kunna återskapas på något sätt men, det var en 
felbedömning.

 
bengt carlsson:
Det var ju motköpsaffärer som man diskuterade väldigt mycket och det 
beslutades, det var framförallt GE som skulle motsvara någonting. Jag vet 
inte vad avtalet sa där. Men i min nästa befattning kollade jag upp så att vi 
började att jobba mot GE med svenska produkter och det verkade inte vara 
någon annan inom dem som hade varit med och beslutat om motköpsaffären, 

i flygplanet för internationell konkurrens utom själva grundkonstruktionenoch systemintegrationsarbetet. Vi hade ett par anpassningsenheter också föreget bruk men resten gick ut på konkurrens i stort sett. Vi skulle ju minskapersonalen från ungefär 2 000 som jobbade med militär utveckling till cirka1 000. Och det måste ju innebära något för oss också. En omstrukturering heterdet med modern terminologi. Vi skulle klara den minskade sysselsättningengenom att driva civila projekt. De delsystem som Saab förut konstruerat,till exempel landställ, räddningssystem, de fick konkurrensupphandlas. Ochdelsystem, där vi tidigare hade köpt apparater och skött utvecklingen själva,samlade vi ihop och lade ut för upphandling, till exempel bränsle-, hydraul-,luft- och hjälpkraftsystem. Ett tag hade vi Garrett inne som var villiga attåta sig utvecklingen och få betalt på serien, men de tröttnade efter ett årungefär. Vi ändrade oss för ofta. Styrsystemet skulle också upphandlas frånunderleverantörer inklusive en del av mjukvaran, styrlagarna var givetvisSaabs del, styrspak, givare, elektronik, servon etc., allt på konkurrens.Sen, ja det var väl Bengt som sa, en amerikansk juristfirma hittade vi.De var mycket duktiga på att hjälpa oss. De skrev ihop ett totalt heltäckandeåtagandeförslag som vi körde i halsen på underleverantörerna. Det varväldigt bra, men inom parentes får jag ändå säga att det gick inte att tillämpaallting, för då hade de gått i konkurs eller också hade vi blivit försenade ochdet hade kostat ändå mycket mer. Men det var en bra start i alla fall för attdriva förhandlingar.Kompositvingen lade vi ut på grund av brist på kompositkonstruktöreroch den hamnade på British Aerospace — serietillverkningen dock på Saab.Flygmotor hade GE som underleverantör och där lades en större del avutvecklingsjobbet. LM Ericsson jobbade med Ferranti, om en antennplattformoch delar av signalbehandlingen till radar och SRA fortsatte utvecklingen avsiktlinjesindikator med Hughes Aircraft som underleverantör.Sedan på slutet av förhandlingarna så ändrade sig statsmakterna plötsligt.Nu skulle vi värna om sysselsättningen i Sverige — mycket spännande!På slutet skulle vi vända på det hela och trycka in en offset-klausul medunderleverantörerna som vi hade plågat ordentligt förut, så de blev välförvånade.Mot FMV var det klart att vi skulle försöka minska riskerna i åtagandet.Det här var i ett väldigt tidigt stadium vi pratar om. Vi visste inte riktigt
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vad det skulle bli av flygplanet, hur bra vi skulle lyckas. Det är naturligtvisvansinne att ha ett fastprisavtal för ett sådant här projekt. Vi föreslog i offertenförst i juni 1981 ett variabelt område för olika prestandaparametrar och detavvisades direkt. Därefter försökte vi med olika incentive-lösningar förviktiga prestanda. Det gick heller inte. Sedan utarbetade vi ett korgåtagandemed operationsanalytisk värdering, där vi kunde väga överprestanda motvissa underprestanda. Vi tyckte nämligen det skulle vara okey att misslyckaspå någon punkt om vi var bättre på andra. Det var väl genomtänkt det därförslaget, men det gick inte heller. Alla krav måste uppfyllas till fullo.Vi jobbade med flygprestandaåtaganden i offerten från juni ochförbättrade dem successivt under tiden som värderingen pågick. Vi visste juvåra svaga punkter så vi måste fa upp prestanda på flygplanet och då ändradevi i motorn till större dragkraft och vi ändrade lite grand i riskbedömningenav luftmotstånd. Den sista delen var förhandlingar med FMV i januari tillapril -82, där utökades åtagandena ännu mer. När vi står den 1 juli och skabörja med typarbete så var vi inte särskilt långt komna i konstruktionenoch delsystemen. Vi hade intecknat ny ej helt känd teknik, som vi nu måsterealisera. IG JAS åtaganden hade ökat under förhandlingarna och kalkylensmarginaler var nästan helt bortprutade. Först av oss själva, sedan av IG JASoch sedan av FMV. Ansvaret för systemintegrationen eller sammanhållningenöverfördes ju genom avtalskonstruktionen implicit från FMV till industrin;man kan ju inte gå in och styra i ett fastpriskontrakt, så det är som det är. Detskulle skapa konflikter mellan FMV och Saab. IG JAS stod nu med avsevärdatekniska och ekonomiska risker, men jag vill understryka, vi trodde att viskulle klara upp det här jobbet. Vi skulle kunna klara de här åtagandenaoch ro hem det . Vi var ju dock optimister och trodde att det tidigare godasamarbetet med FMV skulle kunna återskapas på något sätt men, det var enfelbedömning.
BENGT CARLSSON:Det var ju motköpsaffärer som man diskuterade väldigt mycket och detbeslutades, det var framförallt GE som skulle motsvara någonting. Jag vetinte vad avtalet sa där. Men i min nästa befattning kollade jag upp så att vibörjade att jobba mot GE med svenska produkter och det verkade inte varanågon annan inom dem som hade varit med och beslutat om motköpsaffären,
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L�À\JSODQHW� I|U� LQWHUQDWLRQHOO�NRQNXUUHQV�XWRP�VMlOYD�JUXQGNRQVWUXNWLRQHQ�
och systemintegrationsarbetet. Vi hade ett par anpassningsenheter också för 
eget bruk men resten gick ut på konkurrens i stort sett. Vi skulle ju minska 
personalen från ungefär 2 000 som jobbade med militär utveckling till cirka 
1 000. Och det måste ju innebära något för oss också. En omstrukturering heter 
det med modern terminologi. Vi skulle klara den minskade sysselsättningen 
genom att driva civila projekt. De delsystem som Saab förut konstruerat, 
WLOO�H[HPSHO�ODQGVWlOO��UlGGQLQJVV\VWHP��GH�¿FN�NRQNXUUHQVXSSKDQGODV��2FK�
delsystem, där vi tidigare hade köpt apparater och skött utvecklingen själva, 
samlade vi ihop och lade ut för upphandling, till exempel bränsle-, hydraul-, 
luft- och hjälpkraftsystem. Ett tag hade vi Garrett inne som var villiga att 
åta sig utvecklingen och få betalt på serien, men de tröttnade efter ett år 
ungefär. Vi ändrade oss för ofta. Styrsystemet skulle också upphandlas från 
underleverantörer inklusive en del av mjukvaran, styrlagarna var givetvis 
Saabs del, styrspak, givare, elektronik, servon etc., allt på konkurrens. 

6HQ�� MD�GHW�YDU�YlO�%HQJW� VRP�VD�� HQ�DPHULNDQVN� MXULVW¿UPD�KLWWDGH�YL��
De var mycket duktiga på att hjälpa oss. De skrev ihop ett totalt heltäckande 
åtagandeförslag som vi körde i halsen på underleverantörerna. Det var 
väldigt bra, men inom parentes får jag ändå säga att det gick inte att tillämpa 
allting, för då hade de gått i konkurs eller också hade vi blivit försenade och 
det hade kostat ändå mycket mer. Men det var en bra start i alla fall för att 
driva förhandlingar. 

Kompositvingen lade vi ut på grund av brist på kompositkonstruktörer 
och den hamnade på British Aerospace – serietillverkningen dock på Saab. 
Flygmotor hade GE som underleverantör och där lades en större del av 
utvecklingsjobbet. LM Ericsson jobbade med Ferranti, om en antennplattform 
och delar av signalbehandlingen till radar och SRA fortsatte utvecklingen av 
siktlinjesindikator med Hughes Aircraft som underleverantör.

Sedan på slutet av förhandlingarna så ändrade sig statsmakterna plötsligt. 
Nu skulle vi värna om sysselsättningen i Sverige – mycket spännande! 
På slutet skulle vi vända på det hela och trycka in en offset-klausul med 
underleverantörerna som vi hade plågat ordentligt förut, så de blev väl 
förvånade.

Mot FMV var det klart att vi skulle försöka minska riskerna i åtagandet. 
Det här var i ett väldigt tidigt stadium vi pratar om. Vi visste inte riktigt 

YDG�GHW�VNXOOH�EOL�DY�À\JSODQHW��KXU�EUD�YL�VNXOOH�O\FNDV��'HW�lU�QDWXUOLJWYLV�
vansinne att ha ett fastprisavtal för ett sådant här projekt. Vi föreslog i offerten 
först i juni 1981 ett variabelt område för olika prestandaparametrar och det 
avvisades direkt. Därefter försökte vi med olika incentive-lösningar för 
viktiga prestanda. Det gick heller inte. Sedan utarbetade vi ett korgåtagande 
med operationsanalytisk värdering, där vi kunde väga överprestanda mot 
vissa underprestanda. Vi tyckte nämligen det skulle vara okey att misslyckas 
på någon punkt om vi var bättre på andra. Det var väl genomtänkt det där 
förslaget, men det gick inte heller. Alla krav måste uppfyllas till fullo. 

9L� MREEDGH� PHG� À\JSUHVWDQGDnWDJDQGHQ� L� RIIHUWHQ� IUnQ� MXQL� RFK�
förbättrade dem successivt under tiden som värderingen pågick. Vi visste ju 
YnUD�VYDJD�SXQNWHU�Vn�YL�PnVWH�In�XSS�SUHVWDQGD�Sn�À\JSODQHW�RFK�Gn�lQGUDGH�
vi i motorn till större dragkraft och vi ändrade lite grand i riskbedömningen 
av luftmotstånd. Den sista delen var förhandlingar med FMV i januari till 
april -82, där utökades åtagandena ännu mer. När vi står den 1 juli och ska 
börja med typarbete så var vi inte särskilt långt komna i konstruktionen 
och delsystemen. Vi hade intecknat ny ej helt känd teknik, som vi nu måste 
realisera. IG JAS åtaganden hade ökat under förhandlingarna och kalkylens 
marginaler var nästan helt bortprutade. Först av oss själva, sedan av IG JAS 
och sedan av FMV. Ansvaret för systemintegrationen eller sammanhållningen 
överfördes ju genom avtalskonstruktionen implicit från FMV till industrin; 
man kan ju inte gå in och styra i ett fastpriskontrakt, så det är som det är. Det 
VNXOOH�VNDSD�NRQÀLNWHU�PHOODQ�)09�RFK�6DDE��,*�-$6�VWRG�QX�PHG�DYVHYlUGD�
tekniska och ekonomiska risker, men jag vill understryka, vi trodde att vi 
skulle klara upp det här jobbet. Vi skulle kunna klara de här åtagandena 
och ro hem det . Vi var ju dock optimister och trodde att det tidigare goda 
samarbetet med FMV skulle kunna återskapas på något sätt men, det var en 
felbedömning.

 
bengt carlsson:
Det var ju motköpsaffärer som man diskuterade väldigt mycket och det 
beslutades, det var framförallt GE som skulle motsvara någonting. Jag vet 
inte vad avtalet sa där. Men i min nästa befattning kollade jag upp så att vi 
började att jobba mot GE med svenska produkter och det verkade inte vara 
någon annan inom dem som hade varit med och beslutat om motköpsaffären, 

i flygplanet för internationell konkurrens utom själva grundkonstruktionenoch systemintegrationsarbetet. Vi hade ett par anpassningsenheter också föreget bruk men resten gick ut på konkurrens i stort sett. Vi skulle ju minskapersonalen från ungefär 2 000 som jobbade med militär utveckling till cirka1 000. Och det måste ju innebära något för oss också. En omstrukturering heterdet med modern terminologi. Vi skulle klara den minskade sysselsättningengenom att driva civila projekt. De delsystem som Saab förut konstruerat,till exempel landställ, räddningssystem, de fick konkurrensupphandlas. Ochdelsystem, där vi tidigare hade köpt apparater och skött utvecklingen själva,samlade vi ihop och lade ut för upphandling, till exempel bränsle-, hydraul-,luft- och hjälpkraftsystem. Ett tag hade vi Garrett inne som var villiga attåta sig utvecklingen och få betalt på serien, men de tröttnade efter ett årungefär. Vi ändrade oss för ofta. Styrsystemet skulle också upphandlas frånunderleverantörer inklusive en del av mjukvaran, styrlagarna var givetvisSaabs del, styrspak, givare, elektronik, servon etc., allt på konkurrens.Sen, ja det var väl Bengt som sa, en amerikansk juristfirma hittade vi.De var mycket duktiga på att hjälpa oss. De skrev ihop ett totalt heltäckandeåtagandeförslag som vi körde i halsen på underleverantörerna. Det varväldigt bra, men inom parentes får jag ändå säga att det gick inte att tillämpaallting, för då hade de gått i konkurs eller också hade vi blivit försenade ochdet hade kostat ändå mycket mer. Men det var en bra start i alla fall för attdriva förhandlingar.Kompositvingen lade vi ut på grund av brist på kompositkonstruktöreroch den hamnade på British Aerospace — serietillverkningen dock på Saab.Flygmotor hade GE som underleverantör och där lades en större del avutvecklingsjobbet. LM Ericsson jobbade med Ferranti, om en antennplattformoch delar av signalbehandlingen till radar och SRA fortsatte utvecklingen avsiktlinjesindikator med Hughes Aircraft som underleverantör.Sedan på slutet av förhandlingarna så ändrade sig statsmakterna plötsligt.Nu skulle vi värna om sysselsättningen i Sverige — mycket spännande!På slutet skulle vi vända på det hela och trycka in en offset-klausul medunderleverantörerna som vi hade plågat ordentligt förut, så de blev välförvånade.Mot FMV var det klart att vi skulle försöka minska riskerna i åtagandet.Det här var i ett väldigt tidigt stadium vi pratar om. Vi visste inte riktigt
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vad det skulle bli av flygplanet, hur bra vi skulle lyckas. Det är naturligtvisvansinne att ha ett fastprisavtal för ett sådant här projekt. Vi föreslog i offertenförst i juni 1981 ett variabelt område för olika prestandaparametrar och detavvisades direkt. Därefter försökte vi med olika incentive-lösningar förviktiga prestanda. Det gick heller inte. Sedan utarbetade vi ett korgåtagandemed operationsanalytisk värdering, där vi kunde väga överprestanda motvissa underprestanda. Vi tyckte nämligen det skulle vara okey att misslyckaspå någon punkt om vi var bättre på andra. Det var väl genomtänkt det därförslaget, men det gick inte heller. Alla krav måste uppfyllas till fullo.Vi jobbade med flygprestandaåtaganden i offerten från juni ochförbättrade dem successivt under tiden som värderingen pågick. Vi visste juvåra svaga punkter så vi måste fa upp prestanda på flygplanet och då ändradevi i motorn till större dragkraft och vi ändrade lite grand i riskbedömningenav luftmotstånd. Den sista delen var förhandlingar med FMV i januari tillapril -82, där utökades åtagandena ännu mer. När vi står den 1 juli och skabörja med typarbete så var vi inte särskilt långt komna i konstruktionenoch delsystemen. Vi hade intecknat ny ej helt känd teknik, som vi nu måsterealisera. IG JAS åtaganden hade ökat under förhandlingarna och kalkylensmarginaler var nästan helt bortprutade. Först av oss själva, sedan av IG JASoch sedan av FMV. Ansvaret för systemintegrationen eller sammanhållningenöverfördes ju genom avtalskonstruktionen implicit från FMV till industrin;man kan ju inte gå in och styra i ett fastpriskontrakt, så det är som det är. Detskulle skapa konflikter mellan FMV och Saab. IG JAS stod nu med avsevärdatekniska och ekonomiska risker, men jag vill understryka, vi trodde att viskulle klara upp det här jobbet. Vi skulle kunna klara de här åtagandenaoch ro hem det . Vi var ju dock optimister och trodde att det tidigare godasamarbetet med FMV skulle kunna återskapas på något sätt men, det var enfelbedömning.
BENGT CARLSSON:Det var ju motköpsaffärer som man diskuterade väldigt mycket och detbeslutades, det var framförallt GE som skulle motsvara någonting. Jag vetinte vad avtalet sa där. Men i min nästa befattning kollade jag upp så att vibörjade att jobba mot GE med svenska produkter och det verkade inte varanågon annan inom dem som hade varit med och beslutat om motköpsaffären,
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men de som visste det kunde börja på att jobba mot GE och sälja svenska 
produkter. Vi gjorde det, men jag tror att det dog på något sätt. Det fanns inget 
ansvar för vem som skulle ha ansvaret. Jag vet inte om det var Försvarets 
materielverk eller vem, eller industrin, för jag tyckte det vart ingen ingen fart 
på det, men jag utnyttjade det i min nya befattning. 
 
tommy ivarsson:
-D�� GHW� ¿QQV� ÀHU� VRP� YHW� RP� GHW� KlU�� 0HQ� *(� JMRUGH� HWW� UHMlOW� MREE� Sn�
offset, måste jag säga, men en del av de leverantörer vi hade, de saknade 
förutsättningar för att göra särskilt mycket, tyvärr.

bengt carlsson: 
Vi utnyttjade det i alla fall. GE hade ju en separat grupp i New York som 
jobbade med det här. 

Peter lagerblad:
Först ska jag säga det att min utsiktspunkt i det här är att jag var chef för en enhet 
i försvarsdepartementet som hette materielenheten, och det var från våren 
1979 till våren -83. Jag skiftade till en annan enhet då, det civila försvaret. 
-DJ�PHGYHUNDGH�RFNVn�L�0).�����DOOWVn�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWpQ�XQGHU�
Bengt Norling, som hade till uppgift att försöka bedöma de industriella 
DVSHNWHUQD�Sn�ROLND�À\JSODQVDOWHUQDWLY�

 Mycket av det som har sagts här tidigare har ju gett bakgrunden för 
resonemanget och jag kan bara säga det att utifrån egen synpunkt tycker jag 
att en väldigt viktig punkt var den som Sven Hirdman och Gunnar Petri tog 
upp tidigare, nämligen att man gjorde en ekonomisk analys lite längre fram 
för att se vilka medel som egentligen fanns till förfogande för detta. Vi gjorde 
då i departementet på enheten och under Svens ledning också en analys som 
SHNDGH�Sn�DWW�VNXOOH�GHW�EOL�HWW�DQQDW�OlWWDUH�À\JSODQ�I|UVW�Vn�YDU�GHW�YlOGLJW�
VYnUW�DWW�In�WLOO�HWW�VW|UUH�À\JSODQ�VHQDUH��'HW�EOHY��NDQ�PDQ�VlJD��PLQ�HJHQ�
aha-upplevelse inför beslutet.

 Den andra biten, som jag tycker man kanske ändå ska uppmärksamma, 
är att det fanns en diskussion vid den tidpunkten om att de olika 
À\JSODQVJHQHUDWLRQHUQD� EDUD� EOHY� G\UDUH�� 'HW� EOHY� G\UDUH� RFK� G\UDUH� I|U�
YDUMH� JnQJ� PDQ� E\WWH� À\JSODQVW\S�� RFK� GHW� IDQQV� YLG� GHQ� WLGSXQNWHQ� LQWH�

bara i teorin utan en allmän debatt att det blev väldigt dyrt och vi måste bryta 
detta. Så jag tror att en väldigt viktig utgångspunkt var att man ville bryta 
kostnadsutvecklingen. Det var möjligtvis en förutsättning för att man skulle 
få igenom ett projekt av det här slaget. Tittar man på den ordning som gällde 
då, så hade vi ju Försvarets materielverk med en särskild huvudavdelning för 
À\JPDWHULHO�>)09�)@�XQGHU�*XQQDU�/LQGTYLVWV�OHGQLQJ�RFK�6YHQ�2ORI�2OLQV�
LQQDQ��9L�KDGH�HQ�I|UVYDUVVWDE�RFK�HQ�À\JVWDE��0DQ�NDQ�MX�VlJD�GHW�RP�PDQ�
tittar på maktförhållandena, om jag får uttrycka mig i sådana termer, så låg 
väl makten hos FMV-F. Det var den starka parten i den här treenigheten med 
)09��À\JVWDE�RFK�I|UVYDUVVWDE��'lU�VDWW�NRPSHWHQVHQ�QDWXUOLJWYLV�PHQ�RFNVn�
en kunskap som var stor. Man kan också säga, såsom jag uppfattade det och 
som kanske andra också uppfattade det, att FMV var mer en huvudleverantör 
DY�À\JSODQ� WLOO�À\JYDSQHW� lQ� HQ�XSSKDQGODUH� DY�À\JSODQ��0DQ�NDQ�RFNVn�
säga att det var av naturliga skäl – mycket teknikerdominerat, eftersom det 
var FMV som hade den här rollen.

 Det här bildade ändå ramen för den fortsatta diskussionen i sammanhanget 
och diskussionen om en ny upphandlingsform, ett fast pris etc. hade sin 
bakgrund i den här diskussionen. Man hade sett kostnadsfördyringar hela tiden, 
nya generationer kostade alltmer och man ville bryta kostnadsutvecklingen. 
Det här gjorde att, som jag uppfattar det, och det har vi hört här från 
Eric Krönmark från början som talade om delat ansvar, det fanns en viss 
summa pengar till förfogande; man sökte lösningar som skulle ha en annan 
ansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin. Det här innebar ju 
naturligtvis, som alltid när det gäller förändringar av bestående strukturer, 
att det blir lite gnissel kring frågorna. FMV, som ändå hade haft en väldigt 
dominerande roll i detta, såg väl att den rollen ändrades och tyckte väl inte 
det var helt optimalt.

 Rollfördelningen mellan industrin och myndigheterna var en viktig sak i 
sammanhanget. Rollfördelningen hade säkert varit harmonisk tidigare, men 
det ställdes nu krav från statsmakterna på en annan rollfördelning och det 
ledde till rätt mycket – vi kanske får höra mer från Gunnar Lindqvist senare 
– olika problem. I det sammanhanget har vi IG JAS och det nämnde Tommy 
Ivarsson här att FFV anslöt sig några månader senare. Min bild är att FFV 
inte var riktigt med från början trots allt, och det fanns ett krav på att de skulle 
komma med i bilden och sedan blev det så också. 

men de som visste det kunde börja på att jobba mot GE och sälja svenskaprodukter. Vi gjorde det, men jag tror att det dog på något sätt. Det fanns ingetansvar för vem som skulle ha ansvaret. Jag vet inte om det var Försvaretsmaterielverk eller vem, eller industrin, för jag tyckte det vart ingen ingen fartpå det, men jag utnyttjade det i min nya befattning.
TOMMY IVARSSON:Ja, det finns fler som vet om det här. Men GE gjorde ett rejält jobb påoffset, måste jag säga, men en del av de leverantörer vi hade, de saknadeförutsättningar för att göra särskilt mycket, tyvärr.
BENGT CARLSSON:Vi utnyttjade det i alla fall. GE hade ju en separat grupp i New York somjobbade med det här.
PETER LAGERBLAD:Först ska jag säga det att min utsiktspunkt i det här är att jag var chef för en enheti försvarsdepartementet som hette materielenheten, och det var från våren1979 till våren -83. Jag skiftade till en annan enhet då, det civila försvaret.Jag medverkade också i MFK 79, alltså militära flygindustrikommittén underBengt Norling, som hade till uppgift att försöka bedöma de industriellaaspekterna på olika flygplansalternativ.Mycket av det som har sagts här tidigare har ju gett bakgrunden förresonemanget och jag kan bara säga det att utifrån egen synpunkt tycker jagatt en väldigt viktig punkt var den som Sven Hirdman och Gunnar Petri togupp tidigare, nämligen att man gjorde en ekonomisk analys lite längre framför att se vilka medel som egentligen fanns till förfogande för detta. Vi gjordedå i departementet på enheten och under Svens ledning också en analys sompekade på att skulle det bli ett annat lättare flygplan först så var det väldigtsvårt att fa till ett större flygplan senare. Det blev, kan man säga, min egenaha-upplevelse inför beslutet.Den andra biten, som jag tycker man kanske ändå ska uppmärksamma,är att det fanns en diskussion vid den tidpunkten om att de olikaflygplansgenerationerna bara blev dyrare. Det blev dyrare och dyrare förvarje gång man bytte flygplanstyp, och det fanns vid den tidpunkten inte
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bara i teorin utan en allmän debatt att det blev väldigt dyrt och vi måste brytadetta. Så jag tror att en väldigt viktig utgångspunkt var att man ville brytakostnadsutvecklingen. Det var möjligtvis en förutsättning för att man skullefa igenom ett projekt av det här slaget. Tittar man på den ordning som gälldedå, så hade vi ju Försvarets materielverk med en särskild huvudavdelning förflygmateriel [FMV-F] under Gunnar Lindqvists ledning och Sven-Olof Olinsinnan. Vi hade en försvarsstab och en flygstab. Man kan ju säga det om mantittar på maktförhållandena, om jag får uttrycka mig i sådana termer, så lågväl makten hos FMV-F. Det var den starka parten i den här treenigheten medFMV, flygstab och försvarsstab. Där satt kompetensen naturligtvis men ocksåen kunskap som var stor. Man kan också säga, såsom jag uppfattade det ochsom kanske andra också uppfattade det, att FMV var mer en huvudleverantörav flygplan till flygvapnet än en upphandlare av flygplan. Man kan ocksåsäga att det var av naturliga skäl — mycket teknikerdominerat, eftersom detvar FMV som hade den här rollen.Det här bildade ändå ramen för den fortsatta diskussionen i sammanhangetoch diskussionen om en ny upphandlingsform, ett fast pris etc. hade sinbakgrund i den här diskussionen. Man hade sett kostnadsfördyringar hela tiden,nya generationer kostade alltmer och man ville bryta kostnadsutvecklingen.Det här gjorde att, som jag uppfattar det, och det har vi hört här frånEric Krönmark från början som talade om delat ansvar, det fanns en visssumma pengar till förfogande; man sökte lösningar som skulle ha en annanansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin. Det här innebar junaturligtvis, som alltid när det gäller förändringar av bestående strukturer,att det blir lite gnissel kring frågorna. FMV, som ändå hade haft en väldigtdominerande roll i detta, såg väl att den rollen ändrades och tyckte väl intedet var helt optimalt.Rollfördelningen mellan industrin och myndigheterna var en viktig sak isammanhanget. Rollfördelningen hade säkert varit harmonisk tidigare, mendet ställdes nu krav från statsmakterna på en annan rollfördelning och detledde till rätt mycket — vi kanske får höra mer från Gunnar Lindqvist senare— olika problem. I det sammanhanget har vi IG JAS och det nämnde TommyIvarsson här att FFV anslöt sig några månader senare. Min bild är att FFVinte var riktigt med från början trots allt, och det fanns ett krav på att de skullekomma med i bilden och sedan blev det så också.
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men de som visste det kunde börja på att jobba mot GE och sälja svenska 
produkter. Vi gjorde det, men jag tror att det dog på något sätt. Det fanns inget 
ansvar för vem som skulle ha ansvaret. Jag vet inte om det var Försvarets 
materielverk eller vem, eller industrin, för jag tyckte det vart ingen ingen fart 
på det, men jag utnyttjade det i min nya befattning. 
 
tommy ivarsson:
-D�� GHW� ¿QQV� ÀHU� VRP� YHW� RP� GHW� KlU�� 0HQ� *(� JMRUGH� HWW� UHMlOW� MREE� Sn�
offset, måste jag säga, men en del av de leverantörer vi hade, de saknade 
förutsättningar för att göra särskilt mycket, tyvärr.

bengt carlsson: 
Vi utnyttjade det i alla fall. GE hade ju en separat grupp i New York som 
jobbade med det här. 

Peter lagerblad:
Först ska jag säga det att min utsiktspunkt i det här är att jag var chef för en enhet 
i försvarsdepartementet som hette materielenheten, och det var från våren 
1979 till våren -83. Jag skiftade till en annan enhet då, det civila försvaret. 
-DJ�PHGYHUNDGH�RFNVn�L�0).�����DOOWVn�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWpQ�XQGHU�
Bengt Norling, som hade till uppgift att försöka bedöma de industriella 
DVSHNWHUQD�Sn�ROLND�À\JSODQVDOWHUQDWLY�

 Mycket av det som har sagts här tidigare har ju gett bakgrunden för 
resonemanget och jag kan bara säga det att utifrån egen synpunkt tycker jag 
att en väldigt viktig punkt var den som Sven Hirdman och Gunnar Petri tog 
upp tidigare, nämligen att man gjorde en ekonomisk analys lite längre fram 
för att se vilka medel som egentligen fanns till förfogande för detta. Vi gjorde 
då i departementet på enheten och under Svens ledning också en analys som 
SHNDGH�Sn�DWW�VNXOOH�GHW�EOL�HWW�DQQDW�OlWWDUH�À\JSODQ�I|UVW�Vn�YDU�GHW�YlOGLJW�
VYnUW�DWW�In�WLOO�HWW�VW|UUH�À\JSODQ�VHQDUH��'HW�EOHY��NDQ�PDQ�VlJD��PLQ�HJHQ�
aha-upplevelse inför beslutet.

 Den andra biten, som jag tycker man kanske ändå ska uppmärksamma, 
är att det fanns en diskussion vid den tidpunkten om att de olika 
À\JSODQVJHQHUDWLRQHUQD� EDUD� EOHY� G\UDUH�� 'HW� EOHY� G\UDUH� RFK� G\UDUH� I|U�
YDUMH� JnQJ� PDQ� E\WWH� À\JSODQVW\S�� RFK� GHW� IDQQV� YLG� GHQ� WLGSXQNWHQ� LQWH�

bara i teorin utan en allmän debatt att det blev väldigt dyrt och vi måste bryta 
detta. Så jag tror att en väldigt viktig utgångspunkt var att man ville bryta 
kostnadsutvecklingen. Det var möjligtvis en förutsättning för att man skulle 
få igenom ett projekt av det här slaget. Tittar man på den ordning som gällde 
då, så hade vi ju Försvarets materielverk med en särskild huvudavdelning för 
À\JPDWHULHO�>)09�)@�XQGHU�*XQQDU�/LQGTYLVWV�OHGQLQJ�RFK�6YHQ�2ORI�2OLQV�
LQQDQ��9L�KDGH�HQ�I|UVYDUVVWDE�RFK�HQ�À\JVWDE��0DQ�NDQ�MX�VlJD�GHW�RP�PDQ�
tittar på maktförhållandena, om jag får uttrycka mig i sådana termer, så låg 
väl makten hos FMV-F. Det var den starka parten i den här treenigheten med 
)09��À\JVWDE�RFK�I|UVYDUVVWDE��'lU�VDWW�NRPSHWHQVHQ�QDWXUOLJWYLV�PHQ�RFNVn�
en kunskap som var stor. Man kan också säga, såsom jag uppfattade det och 
som kanske andra också uppfattade det, att FMV var mer en huvudleverantör 
DY�À\JSODQ� WLOO�À\JYDSQHW� lQ� HQ�XSSKDQGODUH� DY�À\JSODQ��0DQ�NDQ�RFNVn�
säga att det var av naturliga skäl – mycket teknikerdominerat, eftersom det 
var FMV som hade den här rollen.

 Det här bildade ändå ramen för den fortsatta diskussionen i sammanhanget 
och diskussionen om en ny upphandlingsform, ett fast pris etc. hade sin 
bakgrund i den här diskussionen. Man hade sett kostnadsfördyringar hela tiden, 
nya generationer kostade alltmer och man ville bryta kostnadsutvecklingen. 
Det här gjorde att, som jag uppfattar det, och det har vi hört här från 
Eric Krönmark från början som talade om delat ansvar, det fanns en viss 
summa pengar till förfogande; man sökte lösningar som skulle ha en annan 
ansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin. Det här innebar ju 
naturligtvis, som alltid när det gäller förändringar av bestående strukturer, 
att det blir lite gnissel kring frågorna. FMV, som ändå hade haft en väldigt 
dominerande roll i detta, såg väl att den rollen ändrades och tyckte väl inte 
det var helt optimalt.

 Rollfördelningen mellan industrin och myndigheterna var en viktig sak i 
sammanhanget. Rollfördelningen hade säkert varit harmonisk tidigare, men 
det ställdes nu krav från statsmakterna på en annan rollfördelning och det 
ledde till rätt mycket – vi kanske får höra mer från Gunnar Lindqvist senare 
– olika problem. I det sammanhanget har vi IG JAS och det nämnde Tommy 
Ivarsson här att FFV anslöt sig några månader senare. Min bild är att FFV 
inte var riktigt med från början trots allt, och det fanns ett krav på att de skulle 
komma med i bilden och sedan blev det så också. 

men de som visste det kunde börja på att jobba mot GE och sälja svenskaprodukter. Vi gjorde det, men jag tror att det dog på något sätt. Det fanns ingetansvar för vem som skulle ha ansvaret. Jag vet inte om det var Försvaretsmaterielverk eller vem, eller industrin, för jag tyckte det vart ingen ingen fartpå det, men jag utnyttjade det i min nya befattning.
TOMMY IVARSSON:Ja, det finns fler som vet om det här. Men GE gjorde ett rejält jobb påoffset, måste jag säga, men en del av de leverantörer vi hade, de saknadeförutsättningar för att göra särskilt mycket, tyvärr.
BENGT CARLSSON:Vi utnyttjade det i alla fall. GE hade ju en separat grupp i New York somjobbade med det här.
PETER LAGERBLAD:Först ska jag säga det att min utsiktspunkt i det här är att jag var chef för en enheti försvarsdepartementet som hette materielenheten, och det var från våren1979 till våren -83. Jag skiftade till en annan enhet då, det civila försvaret.Jag medverkade också i MFK 79, alltså militära flygindustrikommittén underBengt Norling, som hade till uppgift att försöka bedöma de industriellaaspekterna på olika flygplansalternativ.Mycket av det som har sagts här tidigare har ju gett bakgrunden förresonemanget och jag kan bara säga det att utifrån egen synpunkt tycker jagatt en väldigt viktig punkt var den som Sven Hirdman och Gunnar Petri togupp tidigare, nämligen att man gjorde en ekonomisk analys lite längre framför att se vilka medel som egentligen fanns till förfogande för detta. Vi gjordedå i departementet på enheten och under Svens ledning också en analys sompekade på att skulle det bli ett annat lättare flygplan först så var det väldigtsvårt att fa till ett större flygplan senare. Det blev, kan man säga, min egenaha-upplevelse inför beslutet.Den andra biten, som jag tycker man kanske ändå ska uppmärksamma,är att det fanns en diskussion vid den tidpunkten om att de olikaflygplansgenerationerna bara blev dyrare. Det blev dyrare och dyrare förvarje gång man bytte flygplanstyp, och det fanns vid den tidpunkten inte
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bara i teorin utan en allmän debatt att det blev väldigt dyrt och vi måste brytadetta. Så jag tror att en väldigt viktig utgångspunkt var att man ville brytakostnadsutvecklingen. Det var möjligtvis en förutsättning för att man skullefa igenom ett projekt av det här slaget. Tittar man på den ordning som gälldedå, så hade vi ju Försvarets materielverk med en särskild huvudavdelning förflygmateriel [FMV-F] under Gunnar Lindqvists ledning och Sven-Olof Olinsinnan. Vi hade en försvarsstab och en flygstab. Man kan ju säga det om mantittar på maktförhållandena, om jag får uttrycka mig i sådana termer, så lågväl makten hos FMV-F. Det var den starka parten i den här treenigheten medFMV, flygstab och försvarsstab. Där satt kompetensen naturligtvis men ocksåen kunskap som var stor. Man kan också säga, såsom jag uppfattade det ochsom kanske andra också uppfattade det, att FMV var mer en huvudleverantörav flygplan till flygvapnet än en upphandlare av flygplan. Man kan ocksåsäga att det var av naturliga skäl — mycket teknikerdominerat, eftersom detvar FMV som hade den här rollen.Det här bildade ändå ramen för den fortsatta diskussionen i sammanhangetoch diskussionen om en ny upphandlingsform, ett fast pris etc. hade sinbakgrund i den här diskussionen. Man hade sett kostnadsfördyringar hela tiden,nya generationer kostade alltmer och man ville bryta kostnadsutvecklingen.Det här gjorde att, som jag uppfattar det, och det har vi hört här frånEric Krönmark från början som talade om delat ansvar, det fanns en visssumma pengar till förfogande; man sökte lösningar som skulle ha en annanansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin. Det här innebar junaturligtvis, som alltid när det gäller förändringar av bestående strukturer,att det blir lite gnissel kring frågorna. FMV, som ändå hade haft en väldigtdominerande roll i detta, såg väl att den rollen ändrades och tyckte väl intedet var helt optimalt.Rollfördelningen mellan industrin och myndigheterna var en viktig sak isammanhanget. Rollfördelningen hade säkert varit harmonisk tidigare, mendet ställdes nu krav från statsmakterna på en annan rollfördelning och detledde till rätt mycket — vi kanske får höra mer från Gunnar Lindqvist senare— olika problem. I det sammanhanget har vi IG JAS och det nämnde TommyIvarsson här att FFV anslöt sig några månader senare. Min bild är att FFVinte var riktigt med från början trots allt, och det fanns ett krav på att de skullekomma med i bilden och sedan blev det så också.
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När det gäller organisationen här så var det olika nya inslag. Det här var ju 
ett stort projekt och tittar man efteråt och funderar igenom de här sakerna, så 
tycker jag att rent allmänt sett var det rätt välskött egentligen. Men det bröt 
mot gängse former. Om vi först ser på relationen mellan departementsnivån 
RFK�P\QGLJKHWHUQD��Vn�YHW�QL�DWW�GHW�¿QQV�QnJRW�VRP�KHWHU�PLQLVWHUVW\UH��'HW�
vill säga att myndigheterna har sitt ansvar och inom de ramar som står till 
buds så ska man agera självständigt. Jag kan ju säga att inom ramen för den 
här processen var det ett argument som fördes fram i olika sammanhang 
att det här var ministerstyre. Jag kommer själv ihåg att jag var uppe hos 
rättschefen i statsrådsberedningen och lärde mig om vad som egentligen 
gäller om ministerstyre. Det visade sig, att har regeringen fattat ett beslut så 
är det en grund för att ingripa. 

Bengt Carlssons grupp i departementet, som ju också var en specialgrupp 
som avvek från linjeorganisationen, rörde sig bland alla intressenter 
i sammanhanget. Det var också mycket ovanligt inom ramen för vår 
förvaltningstradition att man hade en grupp på det sättet, som utan att ta 
ansvar egentligen ändå var ute och rörde sig i olika sammanhang. Likadant var 
det naturligtvis att man bildade ÖB:s ledningsgrupp under Bengt Lehanders 
ledning. Det var också avvikande från den vanliga linjeorganisationen, där 
ÖB med försvarsstaben skulle ta ett särskilt grepp för att hålla samman det 
här projektet med ingående myndigheter. Det här avlöstes när väl beslut var 
fattat av CFV:s JAS-råd, som mer föll tillbaka i de ordinarie rutinerna. 

Så jag måste säga det att de nya formerna, som säkert var politiskt 
motiverade, ytterst skapades för att man skulle få ett nytt projekt. Det var 
inte utan konvulsioner som de här formerna etablerades. Samtidigt måste 
man säga att när man tänker på FMV:s roll, som naturligtvis är nyckeln 
här i sammanhanget, var ju den statens kompetens inom detta område. Den 
tekniska kompetensen satt ju verkligen naturligtvis i FMV och det var, enligt 
min egen bedömning, oerhört viktigt att ha den kompetensen medverkande 
på ett positivt sätt i processen och där fanns en viss svårighet. FMV var inte 
med på båten riktigt i alla sammanhang och det där, kan man ju säga, var på 
något sätt sältan i processen, om jag får uttrycka mig lite lättsamt. Det är bra 
att det fanns en sådan och det var säkert nyttigt för slutresultatet, men det var 
inte utan att det var vissa konvulsioner under resans gång. Det slutade för min 

del med att vi hörde att det var den 30 april som man skulle sluta kontraktet. 
Då tyckte, bara för att belysa ansvarsfördelningen, jag och min och Bengts 
medarbetare, Christer Dahlberg, att vi hade varit så engagerade i den här 
processen, så vi ville närvara, så vi bjöd in oss själva till kontraktstecknandet. 
Tack!

sven-olof olson:
'HW� lU� NODUW� DWW� QlU� PDQ� lU� FKHI� I|U� À\JYDSQHW� HOOHU� FKHI� I|U� HQ� DY� YnUD�
försvarsgrenar, så är det vissa problem som tar upp större delen av ens tid. 
Och när jag ska titta tillbaka på mina år från hösten 1982 till -88 så är det 
självklart att utvecklingen av JAS-systemet är ett av de ärenden som tog 
upp mycket av min tid. Mot den bakgrunden var det för mig naturligtvis lite 
VHQVDWLRQHOOW�DWW�WROY�nU�HIWHU�PLQ�SHQVLRQHULQJ�In�HUEMXGDQGHW�DY�6DDE�DWW�À\JD�
JAS 39 Gripen. Det var en fantastisk upplevelse. Jag gjorde alla manövrer 
som man kan tänka sig och jag satte också ett åldersrekord genom att vara 
GHQ�lOGVWH�L�YlUOGHQ�VRP�ÀXJLW�-$6����VRP�SLORW�RFK�GHW�YLOO�MDJ�QDWXUOLJWYLV�
skryta lite grand med. Men jag vill också säga det som ett exempel på att då 
PnVWH�GHW�YDUD�HQNHOW�DWW�À\JD��2FK�GHW�lU�GHW�MX�RFNVn��'HW�lU�HQ�IDQWDVWLVN�
upplevelse och det kändes ju lite grand som kronan på verket. Jag betonar än 
HQ�JnQJ��'HW�YDU�LQWH�L�À\JYDSQHWV�UHJL�XWDQ�GHW�YDU�L�6DDEV�UHJL�VRP�MDJ�¿FN�
J|UD�GHQQD�À\JQLQJ��

Det här ett vittnesseminarium och jag har funderat på vad man då ska 
ge för bild. Ska man ge en tillrättalagd bild av allting eller ska man ge en 
bild av de svårigheter som verkligen uppstod? Då vill jag betona att Gunnar 
Lindqvist, som sitter bredvid mig, räknar jag som en av mina goda vänner. 
Jag uppskattar hans noggrannhet, hans kunskap. Men, jag vill säga att när 
jag sedan skiljer på sak och person, så kommer det fram en del synpunkter 
på hans egenskap av ansvarig för JAS-projektet inom FMV och då vill jag 
inte att ni ska förväxla det med den personliga känsla av uppskattning som 
jag har. Men det skulle också vara fel att hoppa över en beskrivning av den 
situation som uppstod, för det är ju därför vi är samlade här och hur ÖB, jag 
själv och GD FMV uppfattade och arbetade med situationen. Du använde 
ordet konvulsioner och jag kan säga att det inte var utan konvulsioner i det 
arbete som vi skulle ha. Jag nämnde ju idag på förmiddagen, att det hade 

När det gäller organisationen här så var det olika nya inslag. Det här var juett stort projekt och tittar man efteråt och funderar igenom de här sakerna, såtycker jag att rent allmänt sett var det rätt välskött egentligen. Men det brötmot gängse former. Om vi först ser på relationen mellan departementsnivånoch myndigheterna, så vet ni att det finns något som heter ministerstyre. Detvill säga att myndigheterna har sitt ansvar och inom de ramar som står tillbuds så ska man agera självständigt. Jag kan ju säga att inom ramen för denhär processen var det ett argument som fördes fram i olika sammanhangatt det här var ministerstyre. Jag kommer själv ihåg att jag var uppe hosrättschefen i statsrådsberedningen och lärde mig om vad som egentligengäller om ministerstyre. Det visade sig, att har regeringen fattat ett beslut såär det en grund för att ingripa.Bengt Carlssons grupp i departementet, som ju också var en specialgruppsom avvek från linjeorganisationen, rörde sig bland alla intressenteri sammanhanget. Det var också mycket ovanligt inom ramen för vårförvaltningstradition att man hade en grupp på det sättet, som utan att taansvar egentligen ändå var ute och rörde sig i olika sammanhang. Likadant vardet naturligtvis att man bildade ÖB:s ledningsgrupp under Bengt Lehandersledning. Det var också avvikande från den vanliga linjeorganisationen, därÖB med försvarsstaben skulle ta ett särskilt grepp för att hålla samman dethär projektet med ingående myndigheter. Det här avlöstes när väl beslut varfattat av CFV:s JAS-råd, som mer föll tillbaka i de ordinarie rutinerna.Så jag måste säga det att de nya formerna, som säkert var politisktmotiverade, ytterst skapades för att man skulle få ett nytt projekt. Det varinte utan konvulsioner som de här formerna etablerades. Samtidigt måsteman säga att när man tänker på FMV:s roll, som naturligtvis är nyckelnhär i sammanhanget, var ju den statens kompetens inom detta område. Dentekniska kompetensen satt ju verkligen naturligtvis i FMV och det var, enligtmin egen bedömning, oerhört viktigt att ha den kompetensen medverkandepå ett positivt sätt i processen och där fanns en viss svårighet. FMV var intemed på båten riktigt i alla sammanhang och det där, kan man ju säga, var pånågot sätt sältan i processen, om jag far uttrycka mig lite lättsamt. Det är braatt det fanns en sådan och det var säkert nyttigt för slutresultatet, men det varinte utan att det var vissa konvulsioner under resans gång. Det slutade för min
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del med att vi hörde att det var den 30 april som man skulle sluta kontraktet.Då tyckte, bara för att belysa ansvarsfördelningen, jag och min och Bengtsmedarbetare, Christer Dahlberg, att vi hade varit så engagerade i den härprocessen, så vi ville närvara, så vi bjöd in oss själva till kontraktstecknandet.Tack!
SVEN-OLOF OLSON:Det är klart att när man är chef för flygvapnet eller chef för en av våraförsvarsgrenar, så är det vissa problem som tar upp större delen av ens tid.Och när jag ska titta tillbaka på mina år från hösten 1982 till -88 så är detsjälvklart att utvecklingen av JAS-systemet är ett av de ärenden som togupp mycket av min tid. Mot den bakgrunden var det för mig naturligtvis litesensationellt att tolv år efter min pensionering få erbjudandet av Saab att flygaJAS 39 Gripen. Det var en fantastisk upplevelse. Jag gjorde alla manövrersom man kan tänka sig och jag satte också ett åldersrekord genom att varaden äldste i världen som flugit JAS 39 som pilot och det vill jag naturligtvisskryta lite grand med. Men jag vill också säga det som ett exempel på att dåmåste det vara enkelt att flyga. Och det är det ju också. Det är en fantastiskupplevelse och det kändes ju lite grand som kronan på verket. Jag betonar änen gång. Det var inte i flygvapnets regi utan det var i Saabs regi som jag fickgöra denna flygning.Det här ett vittnesseminarium och jag har funderat på vad man då skage för bild. Ska man ge en tillrättalagd bild av allting eller ska man ge enbild av de svårigheter som verkligen uppstod? Då vill jag betona att GunnarLindqvist, som sitter bredvid mig, räknar jag som en av mina goda vänner.Jag uppskattar hans noggrannhet, hans kunskap. Men, jag vill säga att närjag sedan skiljer på sak och person, så kommer det fram en del synpunkterpå hans egenskap av ansvarig för JAS-projektet inom FMV och då vill jaginte att ni ska förväxla det med den personliga känsla av uppskattning somjag har. Men det skulle också vara fel att hoppa över en beskrivning av densituation som uppstod, för det är ju därför vi är samlade här och hur ÖB, jagsjälv och GD FMV uppfattade och arbetade med situationen. Du användeordet konvulsioner och jag kan säga att det inte var utan konvulsioner i detarbete som vi skulle ha. Jag nämnde ju idag på förmiddagen, att det hade
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När det gäller organisationen här så var det olika nya inslag. Det här var ju 
ett stort projekt och tittar man efteråt och funderar igenom de här sakerna, så 
tycker jag att rent allmänt sett var det rätt välskött egentligen. Men det bröt 
mot gängse former. Om vi först ser på relationen mellan departementsnivån 
RFK�P\QGLJKHWHUQD��Vn�YHW�QL�DWW�GHW�¿QQV�QnJRW�VRP�KHWHU�PLQLVWHUVW\UH��'HW�
vill säga att myndigheterna har sitt ansvar och inom de ramar som står till 
buds så ska man agera självständigt. Jag kan ju säga att inom ramen för den 
här processen var det ett argument som fördes fram i olika sammanhang 
att det här var ministerstyre. Jag kommer själv ihåg att jag var uppe hos 
rättschefen i statsrådsberedningen och lärde mig om vad som egentligen 
gäller om ministerstyre. Det visade sig, att har regeringen fattat ett beslut så 
är det en grund för att ingripa. 

Bengt Carlssons grupp i departementet, som ju också var en specialgrupp 
som avvek från linjeorganisationen, rörde sig bland alla intressenter 
i sammanhanget. Det var också mycket ovanligt inom ramen för vår 
förvaltningstradition att man hade en grupp på det sättet, som utan att ta 
ansvar egentligen ändå var ute och rörde sig i olika sammanhang. Likadant var 
det naturligtvis att man bildade ÖB:s ledningsgrupp under Bengt Lehanders 
ledning. Det var också avvikande från den vanliga linjeorganisationen, där 
ÖB med försvarsstaben skulle ta ett särskilt grepp för att hålla samman det 
här projektet med ingående myndigheter. Det här avlöstes när väl beslut var 
fattat av CFV:s JAS-råd, som mer föll tillbaka i de ordinarie rutinerna. 

Så jag måste säga det att de nya formerna, som säkert var politiskt 
motiverade, ytterst skapades för att man skulle få ett nytt projekt. Det var 
inte utan konvulsioner som de här formerna etablerades. Samtidigt måste 
man säga att när man tänker på FMV:s roll, som naturligtvis är nyckeln 
här i sammanhanget, var ju den statens kompetens inom detta område. Den 
tekniska kompetensen satt ju verkligen naturligtvis i FMV och det var, enligt 
min egen bedömning, oerhört viktigt att ha den kompetensen medverkande 
på ett positivt sätt i processen och där fanns en viss svårighet. FMV var inte 
med på båten riktigt i alla sammanhang och det där, kan man ju säga, var på 
något sätt sältan i processen, om jag får uttrycka mig lite lättsamt. Det är bra 
att det fanns en sådan och det var säkert nyttigt för slutresultatet, men det var 
inte utan att det var vissa konvulsioner under resans gång. Det slutade för min 

del med att vi hörde att det var den 30 april som man skulle sluta kontraktet. 
Då tyckte, bara för att belysa ansvarsfördelningen, jag och min och Bengts 
medarbetare, Christer Dahlberg, att vi hade varit så engagerade i den här 
processen, så vi ville närvara, så vi bjöd in oss själva till kontraktstecknandet. 
Tack!

sven-olof olson:
'HW� lU� NODUW� DWW� QlU� PDQ� lU� FKHI� I|U� À\JYDSQHW� HOOHU� FKHI� I|U� HQ� DY� YnUD�
försvarsgrenar, så är det vissa problem som tar upp större delen av ens tid. 
Och när jag ska titta tillbaka på mina år från hösten 1982 till -88 så är det 
självklart att utvecklingen av JAS-systemet är ett av de ärenden som tog 
upp mycket av min tid. Mot den bakgrunden var det för mig naturligtvis lite 
VHQVDWLRQHOOW�DWW�WROY�nU�HIWHU�PLQ�SHQVLRQHULQJ�In�HUEMXGDQGHW�DY�6DDE�DWW�À\JD�
JAS 39 Gripen. Det var en fantastisk upplevelse. Jag gjorde alla manövrer 
som man kan tänka sig och jag satte också ett åldersrekord genom att vara 
GHQ�lOGVWH�L�YlUOGHQ�VRP�ÀXJLW�-$6����VRP�SLORW�RFK�GHW�YLOO�MDJ�QDWXUOLJWYLV�
skryta lite grand med. Men jag vill också säga det som ett exempel på att då 
PnVWH�GHW�YDUD�HQNHOW�DWW�À\JD��2FK�GHW�lU�GHW�MX�RFNVn��'HW�lU�HQ�IDQWDVWLVN�
upplevelse och det kändes ju lite grand som kronan på verket. Jag betonar än 
HQ�JnQJ��'HW�YDU�LQWH�L�À\JYDSQHWV�UHJL�XWDQ�GHW�YDU�L�6DDEV�UHJL�VRP�MDJ�¿FN�
J|UD�GHQQD�À\JQLQJ��

Det här ett vittnesseminarium och jag har funderat på vad man då ska 
ge för bild. Ska man ge en tillrättalagd bild av allting eller ska man ge en 
bild av de svårigheter som verkligen uppstod? Då vill jag betona att Gunnar 
Lindqvist, som sitter bredvid mig, räknar jag som en av mina goda vänner. 
Jag uppskattar hans noggrannhet, hans kunskap. Men, jag vill säga att när 
jag sedan skiljer på sak och person, så kommer det fram en del synpunkter 
på hans egenskap av ansvarig för JAS-projektet inom FMV och då vill jag 
inte att ni ska förväxla det med den personliga känsla av uppskattning som 
jag har. Men det skulle också vara fel att hoppa över en beskrivning av den 
situation som uppstod, för det är ju därför vi är samlade här och hur ÖB, jag 
själv och GD FMV uppfattade och arbetade med situationen. Du använde 
ordet konvulsioner och jag kan säga att det inte var utan konvulsioner i det 
arbete som vi skulle ha. Jag nämnde ju idag på förmiddagen, att det hade 

När det gäller organisationen här så var det olika nya inslag. Det här var juett stort projekt och tittar man efteråt och funderar igenom de här sakerna, såtycker jag att rent allmänt sett var det rätt välskött egentligen. Men det brötmot gängse former. Om vi först ser på relationen mellan departementsnivånoch myndigheterna, så vet ni att det finns något som heter ministerstyre. Detvill säga att myndigheterna har sitt ansvar och inom de ramar som står tillbuds så ska man agera självständigt. Jag kan ju säga att inom ramen för denhär processen var det ett argument som fördes fram i olika sammanhangatt det här var ministerstyre. Jag kommer själv ihåg att jag var uppe hosrättschefen i statsrådsberedningen och lärde mig om vad som egentligengäller om ministerstyre. Det visade sig, att har regeringen fattat ett beslut såär det en grund för att ingripa.Bengt Carlssons grupp i departementet, som ju också var en specialgruppsom avvek från linjeorganisationen, rörde sig bland alla intressenteri sammanhanget. Det var också mycket ovanligt inom ramen för vårförvaltningstradition att man hade en grupp på det sättet, som utan att taansvar egentligen ändå var ute och rörde sig i olika sammanhang. Likadant vardet naturligtvis att man bildade ÖB:s ledningsgrupp under Bengt Lehandersledning. Det var också avvikande från den vanliga linjeorganisationen, därÖB med försvarsstaben skulle ta ett särskilt grepp för att hålla samman dethär projektet med ingående myndigheter. Det här avlöstes när väl beslut varfattat av CFV:s JAS-råd, som mer föll tillbaka i de ordinarie rutinerna.Så jag måste säga det att de nya formerna, som säkert var politisktmotiverade, ytterst skapades för att man skulle få ett nytt projekt. Det varinte utan konvulsioner som de här formerna etablerades. Samtidigt måsteman säga att när man tänker på FMV:s roll, som naturligtvis är nyckelnhär i sammanhanget, var ju den statens kompetens inom detta område. Dentekniska kompetensen satt ju verkligen naturligtvis i FMV och det var, enligtmin egen bedömning, oerhört viktigt att ha den kompetensen medverkandepå ett positivt sätt i processen och där fanns en viss svårighet. FMV var intemed på båten riktigt i alla sammanhang och det där, kan man ju säga, var pånågot sätt sältan i processen, om jag far uttrycka mig lite lättsamt. Det är braatt det fanns en sådan och det var säkert nyttigt för slutresultatet, men det varinte utan att det var vissa konvulsioner under resans gång. Det slutade för min
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del med att vi hörde att det var den 30 april som man skulle sluta kontraktet.Då tyckte, bara för att belysa ansvarsfördelningen, jag och min och Bengtsmedarbetare, Christer Dahlberg, att vi hade varit så engagerade i den härprocessen, så vi ville närvara, så vi bjöd in oss själva till kontraktstecknandet.Tack!
SVEN-OLOF OLSON:Det är klart att när man är chef för flygvapnet eller chef för en av våraförsvarsgrenar, så är det vissa problem som tar upp större delen av ens tid.Och när jag ska titta tillbaka på mina år från hösten 1982 till -88 så är detsjälvklart att utvecklingen av JAS-systemet är ett av de ärenden som togupp mycket av min tid. Mot den bakgrunden var det för mig naturligtvis litesensationellt att tolv år efter min pensionering få erbjudandet av Saab att flygaJAS 39 Gripen. Det var en fantastisk upplevelse. Jag gjorde alla manövrersom man kan tänka sig och jag satte också ett åldersrekord genom att varaden äldste i världen som flugit JAS 39 som pilot och det vill jag naturligtvisskryta lite grand med. Men jag vill också säga det som ett exempel på att dåmåste det vara enkelt att flyga. Och det är det ju också. Det är en fantastiskupplevelse och det kändes ju lite grand som kronan på verket. Jag betonar änen gång. Det var inte i flygvapnets regi utan det var i Saabs regi som jag fickgöra denna flygning.Det här ett vittnesseminarium och jag har funderat på vad man då skage för bild. Ska man ge en tillrättalagd bild av allting eller ska man ge enbild av de svårigheter som verkligen uppstod? Då vill jag betona att GunnarLindqvist, som sitter bredvid mig, räknar jag som en av mina goda vänner.Jag uppskattar hans noggrannhet, hans kunskap. Men, jag vill säga att närjag sedan skiljer på sak och person, så kommer det fram en del synpunkterpå hans egenskap av ansvarig för JAS-projektet inom FMV och då vill jaginte att ni ska förväxla det med den personliga känsla av uppskattning somjag har. Men det skulle också vara fel att hoppa över en beskrivning av densituation som uppstod, för det är ju därför vi är samlade här och hur ÖB, jagsjälv och GD FMV uppfattade och arbetade med situationen. Du användeordet konvulsioner och jag kan säga att det inte var utan konvulsioner i detarbete som vi skulle ha. Jag nämnde ju idag på förmiddagen, att det hade
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blivit ett regeringsbyte när jag hade tillträtt som CFV och det gällde som en 
förutsättning för att få JAS-systemet godkänt även av den socialdemokratiska 
regeringen, att presentera ett sådant underlag som var trovärdigt och säkert, på 
det sätt som jag berörde tidigare. Vi var väl medvetna om att ett helt formellt 
politiskt beslut var fattat tidigare av den borgerliga regeringen. Redan den 
situationen var ju något egendomlig, men det betydde att när hösten 1982 
kom, så var JAS-frågan ett av de viktigaste besluten som skulle fattas, för det 
skulle påverka hela ställningstagandet. 

Det var ÖB som skulle skicka in sitt underlag till regeringen, men det 
YDU� MDJ� VRP�FKHI� I|U�À\JYDSQHW� RFK�� REVHUYHUD�� SURJUDPDQVYDULJ� I|U� KHOD�
programmet som sådant, som skulle lämna underlaget, självklart med stöd 
av det underlag som FMV tagit fram och som FMV fått från industrin. Det 
betyder att det här var en oerhört viktig och för oss maktpåliggande situation, 
som skulle avgöra den socialdemokratiska regeringens ställningstagande. 
Det förstår ju alla att för det här projektet, som ju delvis här har betonats 
och kanske till och med överbetonats från rent tekniska utgångspunkter, var 
det alldeles nödvändigt med en enig uppslutning kring projektet i serien ÖB, 
CFV, FMV och naturligtvis industrin. Om man upptäckte att det var oenighet 
mellan myndigheterna, så kunde det ju vara anledning till misstänksamhet 
RFK�RUR��&�+)��DOOWVn�FKHIHQ�I|U�KXYXGDYGHOQLQJHQ�I|U�À\JPDWHULHO�Sn�)09��
hade vid det där tillfället när vi skulle presentera beslutsunderlaget för 
UHJHULQJHQ��VNULYLW�HWW�KDQGEUHY�>PHG�HQ�+30��KHPOLJ�30�@�WLOO�3HU�%RUJ��
statssekreterare i försvarsdepartementet, som ingen av oss kände till: inte GD 
FMV, inte överbefälhavaren och inte jag själv. Det där handbrevet ställde till 
väldigt mycket trassel. Det var säkert skrivet i en ärlig och positivt uppsåtlig 
anda men innehöll också starkt kritiska synpunkter på JAS-projektet, bland 
DQQDW�Sn�PRWRUQ�PHQ�RFNVn�Sn�HNRQRPLQ�RFK�ÀHUD�DQGUD�VDNHU��'HW�VWlOOGH�WLOO�
så mycket trassel att när Per Borg visade det för Palme var man tveksam till 
om hela projektet skulle genomföras. Och det var ju inte precis vad vi hade 
tänkt oss i det här sammanhanget. 

Jag tolkade delvis det här agerandet från C HF:s sida, medveten om att 
jag kan ha fel, som en viss besvikelse över att man hade brutit de vanliga 
ansvarsförhållandena och att FMV och C HF inte längre hade det ansvar 
och den beslutsfattning som man tidigare hade haft. Jag kan inte tolka det på 

annat sätt. Men jag ifrågasatte aldrig att C HF hade den ärliga avsikten att 
fortfarande förverkliga projektet. 

Den 9 december 1982 hade vi ett mycket animerat samtal om de här 
frågorna mellan CFV och C HF. Dagen därpå frågade ÖB mig i anledning 
av bland annat det ovannämnda handbrevet, som han ansåg var en från 
stabsmässig utgångspunkt försvårande handling, minst uttryckt, om det var 
vederbörandes avsikt att stjälpa projektet. Precis den formuleringen använde 
överbefälhavaren. På detta svarade jag absolut nej. Jag visste ju, att så var 
inte avsikten från C HF:s sida utan det måste ha varit en annan bedömning 
i sammanhanget. Men ÖB använde ord som medvetet och illvilligt, alltså 
skarpa ordalag i det sammanhanget. 

Söndagen därpå, den 12/12, då ringde mig Carl-Olof Ternryd, GD FMV, 
som ju liksom jag var relativt ny på sin befattning. Han hade kommit som 
generaldirektör från Vägverket och ville ha ett samtal med mig. Han kom hem 
till min bostad och där diskuterade vi återigen JAS-projektet. Han var orolig 
för att med de indikationer av tveksamhet, som hade uttryckts från en utav 
hans handläggare inom FMV (C HF) om projektet verkligen skulle kunna 
genomföras. Han var bekymrad över detta. Han delade den uppfattningen, 
som jag hade, att här gällde det att till varje pris stå eniga, men självklart inte 
på bekostnad av uppriktighet i vår bedömning. Jag menar inte att man skulle 
gömma undan några svagheter eller liknande, men det gällde att formulera 
det på ett sätt där alla var medvetna om detta. På måndagen den 13/12 så hade 
vi möte med GD FMV, C HF, C Planledningen, där ÖB var ytterst irriterad 
och han tyckte själv att han inte hade upplevt någonting sådant här i annat 
sammanhang. ”Tror du på projektet eller inte?” sade han ordagrant till C HF. 
Och det blev en fråga som (av C HF) svarades jakande och jag förstärkte 
detta genom att säga att jag aldrig hyste någon tvekan om den saken. 

Men det gäller då att se till att man uppträder på ett fullkomligt enigt 
sätt. Rent sambandsmässigt är ju detta ett exempel på vikten av att man 
håller varandra väldigt öppet orienterade, att man arbetar enligt en viss 
linje, men naturligtvis inte undertrycker de synpunkter man har, även om 
jag själv tyckte att hela bedömningen, som jag nämnde tidigare, av till 
exempel motorn var vilseledande och höll på att göra att även politikerna 
blev misstänksamma och det fanns det ingen anledning till. När detta väl var 
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blivit ett regeringsbyte när jag hade tillträtt som CFV och det gällde som en 
förutsättning för att få JAS-systemet godkänt även av den socialdemokratiska 
regeringen, att presentera ett sådant underlag som var trovärdigt och säkert, på 
det sätt som jag berörde tidigare. Vi var väl medvetna om att ett helt formellt 
politiskt beslut var fattat tidigare av den borgerliga regeringen. Redan den 
situationen var ju något egendomlig, men det betydde att när hösten 1982 
kom, så var JAS-frågan ett av de viktigaste besluten som skulle fattas, för det 
skulle påverka hela ställningstagandet. 

Det var ÖB som skulle skicka in sitt underlag till regeringen, men det 
YDU� MDJ� VRP�FKHI� I|U�À\JYDSQHW� RFK�� REVHUYHUD�� SURJUDPDQVYDULJ� I|U� KHOD�
programmet som sådant, som skulle lämna underlaget, självklart med stöd 
av det underlag som FMV tagit fram och som FMV fått från industrin. Det 
betyder att det här var en oerhört viktig och för oss maktpåliggande situation, 
som skulle avgöra den socialdemokratiska regeringens ställningstagande. 
Det förstår ju alla att för det här projektet, som ju delvis här har betonats 
och kanske till och med överbetonats från rent tekniska utgångspunkter, var 
det alldeles nödvändigt med en enig uppslutning kring projektet i serien ÖB, 
CFV, FMV och naturligtvis industrin. Om man upptäckte att det var oenighet 
mellan myndigheterna, så kunde det ju vara anledning till misstänksamhet 
RFK�RUR��&�+)��DOOWVn�FKHIHQ�I|U�KXYXGDYGHOQLQJHQ�I|U�À\JPDWHULHO�Sn�)09��
hade vid det där tillfället när vi skulle presentera beslutsunderlaget för 
UHJHULQJHQ��VNULYLW�HWW�KDQGEUHY�>PHG�HQ�+30��KHPOLJ�30�@�WLOO�3HU�%RUJ��
statssekreterare i försvarsdepartementet, som ingen av oss kände till: inte GD 
FMV, inte överbefälhavaren och inte jag själv. Det där handbrevet ställde till 
väldigt mycket trassel. Det var säkert skrivet i en ärlig och positivt uppsåtlig 
anda men innehöll också starkt kritiska synpunkter på JAS-projektet, bland 
DQQDW�Sn�PRWRUQ�PHQ�RFNVn�Sn�HNRQRPLQ�RFK�ÀHUD�DQGUD�VDNHU��'HW�VWlOOGH�WLOO�
så mycket trassel att när Per Borg visade det för Palme var man tveksam till 
om hela projektet skulle genomföras. Och det var ju inte precis vad vi hade 
tänkt oss i det här sammanhanget. 

Jag tolkade delvis det här agerandet från C HF:s sida, medveten om att 
jag kan ha fel, som en viss besvikelse över att man hade brutit de vanliga 
ansvarsförhållandena och att FMV och C HF inte längre hade det ansvar 
och den beslutsfattning som man tidigare hade haft. Jag kan inte tolka det på 

annat sätt. Men jag ifrågasatte aldrig att C HF hade den ärliga avsikten att 
fortfarande förverkliga projektet. 

Den 9 december 1982 hade vi ett mycket animerat samtal om de här 
frågorna mellan CFV och C HF. Dagen därpå frågade ÖB mig i anledning 
av bland annat det ovannämnda handbrevet, som han ansåg var en från 
stabsmässig utgångspunkt försvårande handling, minst uttryckt, om det var 
vederbörandes avsikt att stjälpa projektet. Precis den formuleringen använde 
överbefälhavaren. På detta svarade jag absolut nej. Jag visste ju, att så var 
inte avsikten från C HF:s sida utan det måste ha varit en annan bedömning 
i sammanhanget. Men ÖB använde ord som medvetet och illvilligt, alltså 
skarpa ordalag i det sammanhanget. 

Söndagen därpå, den 12/12, då ringde mig Carl-Olof Ternryd, GD FMV, 
som ju liksom jag var relativt ny på sin befattning. Han hade kommit som 
generaldirektör från Vägverket och ville ha ett samtal med mig. Han kom hem 
till min bostad och där diskuterade vi återigen JAS-projektet. Han var orolig 
för att med de indikationer av tveksamhet, som hade uttryckts från en utav 
hans handläggare inom FMV (C HF) om projektet verkligen skulle kunna 
genomföras. Han var bekymrad över detta. Han delade den uppfattningen, 
som jag hade, att här gällde det att till varje pris stå eniga, men självklart inte 
på bekostnad av uppriktighet i vår bedömning. Jag menar inte att man skulle 
gömma undan några svagheter eller liknande, men det gällde att formulera 
det på ett sätt där alla var medvetna om detta. På måndagen den 13/12 så hade 
vi möte med GD FMV, C HF, C Planledningen, där ÖB var ytterst irriterad 
och han tyckte själv att han inte hade upplevt någonting sådant här i annat 
sammanhang. ”Tror du på projektet eller inte?” sade han ordagrant till C HF. 
Och det blev en fråga som (av C HF) svarades jakande och jag förstärkte 
detta genom att säga att jag aldrig hyste någon tvekan om den saken. 

Men det gäller då att se till att man uppträder på ett fullkomligt enigt 
sätt. Rent sambandsmässigt är ju detta ett exempel på vikten av att man 
håller varandra väldigt öppet orienterade, att man arbetar enligt en viss 
linje, men naturligtvis inte undertrycker de synpunkter man har, även om 
jag själv tyckte att hela bedömningen, som jag nämnde tidigare, av till 
exempel motorn var vilseledande och höll på att göra att även politikerna 
blev misstänksamma och det fanns det ingen anledning till. När detta väl var 
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utklarat så utarbetades den 14/12, en slutlig skrivelse till statssekreteraren 
Per Borg, som huvudsakligen handlade om ekonomin, men också om tilltron 
till JAS-systemet, där vi uppträdde ytterst enigt. Det blev sedan början till en 
helt annan typ av samarbete, som jag kunde konstatera skedde utan gnissel 
men inte alltid utan tårar av det skälet att det uppstod problem, men problem 
som kunde lösas efter hand. 

Jag konstaterar så här i efterhand, inte bara vad gäller JAS-projektet, att 
XQGHU�GH�VH[�nU�VRP�MDJ�YDU�À\JYDSHQFKHI��Vn�KDGH�YL�LQJHQ�JnQJ�U|GD�VLIIURU�
i vår budget. JAS-systemet var för mig som programansvarig naturligtvis 
inte utan bekymmer, men vi hade förmågan att rätta mun efter matsäcken och 
QlU�-$6�VHGDQ�HIWHU�PLQ�DYJnQJ������SURYÀ|JV�I|UVWD�JnQJHQ��Vn�NXQGH�GHW�
ske efter att aldrig ha sprängt vår budget och det tycker jag är ett gott betyg på 
det samarbete som sedan skedde mellan ÖB, CFV, GD FMV och även C HF 
i det sammanhanget. Men det här är de mest dramatiska situationerna som 
jag upplevde under hela JAS-projektet, när vi alltså skulle få det förnyade 
beslutet från den socialdemokratiska regeringen. 

FV Mtrl, FO, Utv
Försv. Mtrl, FO, Utv

FV budget
Försvarets budget

Anm. Försvarets andel av 
statsutgifterna 82/83 = 7,2 %

50% 100%

JAS kostnadsandel av 
försvarsutgifterna 1983 - 88

%LOG����-$6�NRVWQDGVDQGHO�DY�I|UVYDUVXWJLIWHUQD������±�������8U�)09�)�3J�-$6�
XQGHUODJ������������%LOGHQ�UHQULWDG�HIWHU�HQ�VDPWLGD�2+�ELOG��

gunnar lindqvist:
Jag ber att få lite extra tid, eftersom jag sitter på de anklagades bänk här. Jag 
tar det jag hade tänkt säga först och sen återkommer jag till det som Sven-
Olle har sagt här nu. 

Då börjar jag med ledningen inom staten. Först kan jag säga att IG JAS var 
en kompromiss därför att Saab ville helst vara den supermonopolleverantör 
som bland annat den socialdemokratiska regeringen 1963 hade satt stopp för. 
1X�KDGH�YL�HQ�UHJHULQJ�VRP�JMRUGH�WYlUWRP�KlU��0HQ�QlU�YL�¿FN�WLOO�GHW�RFK�
tryckte på, så blev det en industrigrupp istället och vitsen med det var att de 
andra medleverantörerna skulle ha viss insyn i Saab, alltså. Sedan kom FFV 
till och det var inte bra, tyckte vi. Det var inte bra därför att nu helt plötsligt 
var staten delägare i IG JAS. Det var inte riktigt rätt, tyckte vi. 

Sedan var det ibland en del organisationsändringar inom myndigheterna, 
bland annat den som Gunnar Petri hade föreslagit i MAK 79, hette den väl.13 

%LOG����.RVWQDGVMlPI|UHOVH�PHOODQ�-$6�RFK�-$�����8U�)09�)�3J�-$6�XQGHUODJ�
�����������%LOGHQ�UHQULWDG�HIWHU�HQ�VDPWLGD�2+�ELOG��

13 1979 års materielanskaffningskommitté, som leddes av Gunnar Petri och låg till grund 
för omorganisationen av FMV 1982, red. anm.

Kostnadsjämförelse milj kr 1/82
 JAS JA 37
Typ tot 5 6001) 11 3002)

 – ” – 233)  344)

Serie 50 74
Vapen 30 34
Samband, 40 49
motmedel m. m.
Reserv 20 –
Totalt 163 191

Flygtimkostnad 15 100 18 300

1)  140 fpl 
2)  149 fpl
3)  240 fpl
4)  330 fpl

utklarat så utarbetades den 14/12, en slutlig skrivelse till statssekreterarenPer Borg, som huvudsakligen handlade om ekonomin, men också om tilltrontill JAS-systemet, där vi uppträdde ytterst enigt. Det blev sedan början till enhelt annan typ av samarbete, som jag kunde konstatera skedde utan gnisselmen inte alltid utan tårar av det skälet att det uppstod problem, men problemsom kunde lösas efter hand.Jag konstaterar så här i efterhand, inte bara vad gäller JAS-projektet, attunder de sex år som jag var flygvapenchef, så hade vi ingen gång röda siffrori vår budget. JAS-systemet var för mig som programansvarig naturligtvisinte utan bekymmer, men vi hade förmågan att rätta mun efter matsäcken ochnär JAS sedan efter min avgång 1988 provflögs första gången, så kunde detske efter att aldrig ha sprängt vår budget och det tycker jag är ett gott betyg pådet samarbete som sedan skedde mellan ÖB, CFV, GD FMV och även C HFi det sammanhanget. Men det här är de mest dramatiska situationerna somjag upplevde under hela JAS-projektet, när vi alltså skulle få det förnyadebeslutet från den socialdemokratiska regeringen.

JAS kostnadsandel avförsvarsutgifterna 1983 - 88
FV Mtrl, FO, Utv

Försv. Mtrl, FO, Utv
FV budget

Försvarets budget
1 1  1  1  1  1  I 150% 100%Anm. Försvarets andel avstatsutgifterna 82/83 = 7,2 %

Bild 5. JAS kostnadsandel av försvarsutgifterna 1983 — 1988. Ur FMV-F Pg JASunderlag 81-09-28. (Bilden renritad efter en samtida OH-bild.)
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GUNNAR LINDQVIST:Jag ber att fa lite extra tid, eftersom jag sitter på de anklagades bänk här. Jagtar det jag hade tänkt säga först och sen återkommer jag till det som Sven-011e har sagt här nu.Då börjar jag med ledningen inom staten. Först kan jag säga att IG JAS varen kompromiss därför att Saab ville helst vara den supermonopolleverantörsom bland annat den socialdemokratiska regeringen 1963 hade satt stopp för.Nu hade vi en regering som gjorde tvärtom här. Men när vi fick till det ochtryckte på, så blev det en industrigrupp istället och vitsen med det var att deandra medleverantörerna skulle ha viss insyn i Saab, alltså. Sedan kom FFVtill och det var inte bra, tyckte vi. Det var inte bra därför att nu helt plötsligtvar staten delägare i IG JAS. Det var inte riktigt rätt, tyckte vi.Sedan var det ibland en del organisationsändringar inom myndigheterna,bland annat den som Gunnar Petri hade föreslagit i MAK 79, hette den väl.'3
13 1979 års materielanskaffningskommitte, som leddes av Gunnar Petri och låg till grundför omorganisationen av FMV 1982, red. anm.
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utklarat så utarbetades den 14/12, en slutlig skrivelse till statssekreteraren 
Per Borg, som huvudsakligen handlade om ekonomin, men också om tilltron 
till JAS-systemet, där vi uppträdde ytterst enigt. Det blev sedan början till en 
helt annan typ av samarbete, som jag kunde konstatera skedde utan gnissel 
men inte alltid utan tårar av det skälet att det uppstod problem, men problem 
som kunde lösas efter hand. 

Jag konstaterar så här i efterhand, inte bara vad gäller JAS-projektet, att 
XQGHU�GH�VH[�nU�VRP�MDJ�YDU�À\JYDSHQFKHI��Vn�KDGH�YL�LQJHQ�JnQJ�U|GD�VLIIURU�
i vår budget. JAS-systemet var för mig som programansvarig naturligtvis 
inte utan bekymmer, men vi hade förmågan att rätta mun efter matsäcken och 
QlU�-$6�VHGDQ�HIWHU�PLQ�DYJnQJ������SURYÀ|JV�I|UVWD�JnQJHQ��Vn�NXQGH�GHW�
ske efter att aldrig ha sprängt vår budget och det tycker jag är ett gott betyg på 
det samarbete som sedan skedde mellan ÖB, CFV, GD FMV och även C HF 
i det sammanhanget. Men det här är de mest dramatiska situationerna som 
jag upplevde under hela JAS-projektet, när vi alltså skulle få det förnyade 
beslutet från den socialdemokratiska regeringen. 
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en kompromiss därför att Saab ville helst vara den supermonopolleverantör 
som bland annat den socialdemokratiska regeringen 1963 hade satt stopp för. 
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tryckte på, så blev det en industrigrupp istället och vitsen med det var att de 
andra medleverantörerna skulle ha viss insyn i Saab, alltså. Sedan kom FFV 
till och det var inte bra, tyckte vi. Det var inte bra därför att nu helt plötsligt 
var staten delägare i IG JAS. Det var inte riktigt rätt, tyckte vi. 

Sedan var det ibland en del organisationsändringar inom myndigheterna, 
bland annat den som Gunnar Petri hade föreslagit i MAK 79, hette den väl.13 
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Vi tyckte den var ganska dålig, för man koncentrerade sig inte på de linjer med 
direktiv och information som var de breda, utan man tog de smala trådarna 
som grund. Då tyckte vi att vi faktiskt skulle, jag tror att Eric kommer ihåg 
det här också, låta Ulf af Trolle titta på den. Men det hjälpte inte. Han dömde 
ut den totalt alltså. 

Sedan var det ledningen inom staten. Där var det försvarsdepartementet, 
ÖB och ÖB:s ledningsgrupp, CFV och längst ut i svansen var det FMV. 
'n�EHVWlPGH�PDQ�DWW�)09� LQWH�Sn�QnJRW� VlWW�¿FN�SnYHUND� ,*�-$6� I|U�DWW�
XWYHFNOD�GHW�KlU�À\JSODQHW��9L�DQVnJV�YDUD�MlYLJD��I|U�Gn�VNXOOH�GH�XWOlQGVND�
leverantörerna bli ledsna på oss om vi hade fört över kunskap till IG JAS. 
6n�YL�¿FN�LQWH�WDOD�PHG�,*�-$6�RFK�6DDE��KHOW�HQNHOW��6DPWLGLJW�Vn�KDGH�PDQ�
ÖB:s ledningsgrupp, som i övrigt kunde ha varit en bra sak, men den hade 
fritt tillträde till Saab och påverkade dem. Men det bestod mest av att hindra 
6DDE�DWW�J|UD�QnJUD�RSWLPHULQJDU�DY�À\JSODQHW�Sn�YLVVD�VWlOOHQ��9L�¿FN�DOOWVn�
inte störa Saab. Man började undra på vilken sida av förhandlingsbordet 
ÖB:s ledningsgrupp var. Men det gick ganska bra ändå, trots det här. ÖB:s 
ledningsgrupp skulle svara för inriktningen av verksamheten inom försvaret, 
vilket var bra, men också inriktning hos industrin. Och utan att man på något 
VlWW�WDODGH�RP�YDG�À\JI|UYDOWQLQJHQ�VNXOOH�J|UD�RFK�YDG�g%�V�OHGQLQJVJUXSS�
skulle göra. Det blev lite kontroverser här och där. Det var dåligt utformat, 
vill jag påstå. 

Det var så att i oktober 1981 ville ÖB ta ställning. Vi hade under sommaren 
och hösten påverkat IG JAS så att offerten blev bättre och bättre hela tiden. 
Nu var det så att ÖB sa att vi inte skulle ha någon konkurrens längre. Och 
där har jag en fråga: Vem var det som tog det steget, att man gav fan i vad 
riksdagen hade bestämt? Det skulle vara skojigt att veta. 

,�DOOD�IDOO�Vn�¿FN�YL�RUGHU�RP�DWW�QX�VNXOOH�PDQ�NRQFHQWUHUD�VLJ�Sn�VYHQVND�
JAS och vi skulle inte titta på vilken som var bäst. Det gjorde vi ändå, för 
vi tyckte att man måste göra det för att kunna göra jämförelser med andra 
alternativ före en rekommendation till ÖB så småningom. Men, enligt ÖB, 
skulle man se till att det svenska JAS var godtagbart. I mitten av oktober tog 
ÖB ställning för svensk JAS efter rekommendation från FMV och CFV.

När det där var klart ringde jag Sten Gustafsson och frågade om vi inte 
kunde göra upp en tidtabell för de förhandlingar, som vi måste göra innan 

vi på Valborgsmässoaftons morgon skulle tala om för ÖB hur det hade gått. 
Då uttryckte Sten Gustafsson stor förvåning över att jag inte hade begripit 
att det var med ÖB:s ledningsgrupp som de skulle förhandla och inte med 
mig. Då var det bara att vänta. Sedan har jag förstått att det var många inom 
ÖB:s stab, försvarsdepartementet och i den sfären som försökte klara ut vem 
av dem som skulle leda förhandlingarna, men det kom inget besked. Till slut 
kom ett besked i slutet av december. Då skickade ÖB direktiv till FMV att 
)09�¿FN�HWW�XSSGUDJ�DWW�VOXWI|UD�GH�KlU�I|UKDQGOLQJDUQD��0HQ��PDQ�DQJDY�
att det skulle vara generaldirektören SHUVRQOLJHQ som förde förhandlingarna. 
Så var det. 

Men, nu var det ju så att Saab redan 1980 hade fått ganska kalla fötter. 
Man skulle helst inte behöva ha något samarbete med FMV, och då tog 
man till ett trick. Det här hade jag inte tänkt säga, men eftersom man har 
hoppat på mig så mycket här, tänker jag faktiskt försvara mig också. För att 
utmanövrera FMV, kunden alltså, tog Saab upp en smutskastningskampanj 
mot FMV. Flygdivisionens tekniska chef skrev i Ny Teknik att FMV nästan 
hade drivit Saab till konkursens brant med sina alltför hårda krav. Vi kallade 
naturligtvis upp vederbörande och bad att få se på den där listan som de 
hade om detta. Saab kunde inte redogöra för ett enda exempel! Saab gick 
nu till olika instanser inom staten och till åtskilliga politiker och framförde 
att tidigare kostnadsökningar berodde på FMV:s orimliga krav. Samtidigt 
beskyllde man FMV-F:s tekniker för att detaljstyra industrin. I själva verket 
YDU� GHW� Vn� DWW� À\JSODQDYGHOQLQJHQ� YDU� GHQ� VDNDYGHOQLQJ� LQRP� KHOD� )09�
som hade den tyngsta belastningen. Man hade ett anslag som var sju gånger 
större per anställd än de andra avdelningarna. Och då kallade de oss för 
detaljstyrande! 

Saabs beteende stred mot den utredning som Ingenjörsvetenskapsakade-
mien hade gjort på 1970-talet, som påvisat att samverkan mellan vissa 
nyckelindustrier och deras krävande och kunniga statliga kunder var en 
stark drivfjäder för vår industriella utveckling, exempelvis ASEA och 
Vattenfall, Ericsson och Televerket, Bofors och armén och kanske så 
även Flygförvaltningen och Saab. Ytterligare påstod man att FMV inte 
behövde några tekniker. På sin höjd kunde FMV få ha några tekniker på 
en övergripande nivå, en funktionell nivå och så säger man även idag. Vad 
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Vi tyckte den var ganska dålig, för man koncentrerade sig inte på de linjer med 
direktiv och information som var de breda, utan man tog de smala trådarna 
som grund. Då tyckte vi att vi faktiskt skulle, jag tror att Eric kommer ihåg 
det här också, låta Ulf af Trolle titta på den. Men det hjälpte inte. Han dömde 
ut den totalt alltså. 

Sedan var det ledningen inom staten. Där var det försvarsdepartementet, 
ÖB och ÖB:s ledningsgrupp, CFV och längst ut i svansen var det FMV. 
'n�EHVWlPGH�PDQ�DWW�)09� LQWH�Sn�QnJRW� VlWW�¿FN�SnYHUND� ,*�-$6� I|U�DWW�
XWYHFNOD�GHW�KlU�À\JSODQHW��9L�DQVnJV�YDUD�MlYLJD��I|U�Gn�VNXOOH�GH�XWOlQGVND�
leverantörerna bli ledsna på oss om vi hade fört över kunskap till IG JAS. 
6n�YL�¿FN�LQWH�WDOD�PHG�,*�-$6�RFK�6DDE��KHOW�HQNHOW��6DPWLGLJW�Vn�KDGH�PDQ�
ÖB:s ledningsgrupp, som i övrigt kunde ha varit en bra sak, men den hade 
fritt tillträde till Saab och påverkade dem. Men det bestod mest av att hindra 
6DDE�DWW�J|UD�QnJUD�RSWLPHULQJDU�DY�À\JSODQHW�Sn�YLVVD�VWlOOHQ��9L�¿FN�DOOWVn�
inte störa Saab. Man började undra på vilken sida av förhandlingsbordet 
ÖB:s ledningsgrupp var. Men det gick ganska bra ändå, trots det här. ÖB:s 
ledningsgrupp skulle svara för inriktningen av verksamheten inom försvaret, 
vilket var bra, men också inriktning hos industrin. Och utan att man på något 
VlWW�WDODGH�RP�YDG�À\JI|UYDOWQLQJHQ�VNXOOH�J|UD�RFK�YDG�g%�V�OHGQLQJVJUXSS�
skulle göra. Det blev lite kontroverser här och där. Det var dåligt utformat, 
vill jag påstå. 

Det var så att i oktober 1981 ville ÖB ta ställning. Vi hade under sommaren 
och hösten påverkat IG JAS så att offerten blev bättre och bättre hela tiden. 
Nu var det så att ÖB sa att vi inte skulle ha någon konkurrens längre. Och 
där har jag en fråga: Vem var det som tog det steget, att man gav fan i vad 
riksdagen hade bestämt? Det skulle vara skojigt att veta. 

,�DOOD�IDOO�Vn�¿FN�YL�RUGHU�RP�DWW�QX�VNXOOH�PDQ�NRQFHQWUHUD�VLJ�Sn�VYHQVND�
JAS och vi skulle inte titta på vilken som var bäst. Det gjorde vi ändå, för 
vi tyckte att man måste göra det för att kunna göra jämförelser med andra 
alternativ före en rekommendation till ÖB så småningom. Men, enligt ÖB, 
skulle man se till att det svenska JAS var godtagbart. I mitten av oktober tog 
ÖB ställning för svensk JAS efter rekommendation från FMV och CFV.

När det där var klart ringde jag Sten Gustafsson och frågade om vi inte 
kunde göra upp en tidtabell för de förhandlingar, som vi måste göra innan 

vi på Valborgsmässoaftons morgon skulle tala om för ÖB hur det hade gått. 
Då uttryckte Sten Gustafsson stor förvåning över att jag inte hade begripit 
att det var med ÖB:s ledningsgrupp som de skulle förhandla och inte med 
mig. Då var det bara att vänta. Sedan har jag förstått att det var många inom 
ÖB:s stab, försvarsdepartementet och i den sfären som försökte klara ut vem 
av dem som skulle leda förhandlingarna, men det kom inget besked. Till slut 
kom ett besked i slutet av december. Då skickade ÖB direktiv till FMV att 
)09�¿FN�HWW�XSSGUDJ�DWW�VOXWI|UD�GH�KlU�I|UKDQGOLQJDUQD��0HQ��PDQ�DQJDY�
att det skulle vara generaldirektören SHUVRQOLJHQ som förde förhandlingarna. 
Så var det. 

Men, nu var det ju så att Saab redan 1980 hade fått ganska kalla fötter. 
Man skulle helst inte behöva ha något samarbete med FMV, och då tog 
man till ett trick. Det här hade jag inte tänkt säga, men eftersom man har 
hoppat på mig så mycket här, tänker jag faktiskt försvara mig också. För att 
utmanövrera FMV, kunden alltså, tog Saab upp en smutskastningskampanj 
mot FMV. Flygdivisionens tekniska chef skrev i Ny Teknik att FMV nästan 
hade drivit Saab till konkursens brant med sina alltför hårda krav. Vi kallade 
naturligtvis upp vederbörande och bad att få se på den där listan som de 
hade om detta. Saab kunde inte redogöra för ett enda exempel! Saab gick 
nu till olika instanser inom staten och till åtskilliga politiker och framförde 
att tidigare kostnadsökningar berodde på FMV:s orimliga krav. Samtidigt 
beskyllde man FMV-F:s tekniker för att detaljstyra industrin. I själva verket 
YDU� GHW� Vn� DWW� À\JSODQDYGHOQLQJHQ� YDU� GHQ� VDNDYGHOQLQJ� LQRP� KHOD� )09�
som hade den tyngsta belastningen. Man hade ett anslag som var sju gånger 
större per anställd än de andra avdelningarna. Och då kallade de oss för 
detaljstyrande! 

Saabs beteende stred mot den utredning som Ingenjörsvetenskapsakade-
mien hade gjort på 1970-talet, som påvisat att samverkan mellan vissa 
nyckelindustrier och deras krävande och kunniga statliga kunder var en 
stark drivfjäder för vår industriella utveckling, exempelvis ASEA och 
Vattenfall, Ericsson och Televerket, Bofors och armén och kanske så 
även Flygförvaltningen och Saab. Ytterligare påstod man att FMV inte 
behövde några tekniker. På sin höjd kunde FMV få ha några tekniker på 
en övergripande nivå, en funktionell nivå och så säger man även idag. Vad 

Vi tyckte den var ganska dålig, för man koncentrerade sig inte på de linjer meddirektiv och information som var de breda, utan man tog de smala trådarnasom grund. Då tyckte vi att vi faktiskt skulle, jag tror att Eric kommer ihågdet här också, låta Ulf af Trolle titta på den. Men det hjälpte inte. Han dömdeut den totalt alltså.Sedan var det ledningen inom staten. Där var det försvarsdepartementet,ÖB och ÖB:s ledningsgrupp, CFV och längst ut i svansen var det FMV.Då bestämde man att FMV inte på något sätt fick påverka IG JAS för attutveckla det här flygplanet. Vi ansågs vara jäviga, för då skulle de utländskaleverantörerna bli ledsna på oss om vi hade fört över kunskap till IG JAS.Så vi fick inte tala med IG JAS och Saab, helt enkelt. Samtidigt så hade manÖB:s ledningsgrupp, som i övrigt kunde ha varit en bra sak, men den hadefritt tillträde till Saab och påverkade dem. Men det bestod mest av att hindraSaab att göra några optimeringar av flygplanet på vissa ställen. Vi fick alltsåinte störa Saab. Man började undra på vilken sida av förhandlingsbordetÖB:s ledningsgrupp var. Men det gick ganska bra ändå, trots det här. ÖB:sledningsgrupp skulle svara för inriktningen av verksamheten inom försvaret,vilket var bra, men också inriktning hos industrin. Och utan att man på någotsätt talade om vad flygförvaltningen skulle göra och vad ÖB:s ledningsgruppskulle göra. Det blev lite kontroverser här och där. Det var dåligt utformat,vill jag påstå.Det var så att i oktober 1981 ville ÖB ta ställning. Vi hade under sommarenoch hösten påverkat IG JAS så att offerten blev bättre och bättre hela tiden.Nu var det så att ÖB sa att vi inte skulle ha någon konkurrens längre. Ochdär har jag en fråga: Vem var det som tog det steget, att man gav fan i vadriksdagen hade bestämt? Det skulle vara skojigt att veta.I alla fall så fick vi order om att nu skulle man koncentrera sig på svenskaJAS och vi skulle inte titta på vilken som var bäst. Det gjorde vi ändå, förvi tyckte att man måste göra det för att kunna göra jämförelser med andraalternativ före en rekommendation till ÖB så småningom. Men, enligt ÖB,skulle man se till att det svenska JAS var godtagbart. I mitten av oktober togÖB ställning för svensk JAS efter rekommendation från FMV och CFV.När det där var klart ringde jag Sten Gustafsson och frågade om vi intekunde göra upp en tidtabell för de förhandlingar, som vi måste göra innan
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betyder det då? Ja, det frågar man sig. Det tråkiga är att man fortfarande från 
Saabs sida bedriver denna negativa propaganda mot FMV in på 2000-talet. 
Man kan exempelvis se i de olika organisationsutredningarna, FMK 79, Peter 
Lagerblads utredning och Marie Hafströms utredning att man inte behöver 
QnJUD� WHNQLNHU�Sn�)09��'HW�KlU�lU�DOOWVn�YHUL¿HUDW�DY�HQ�UHSUHVHQWDQW� IUnQ�
Saab. 

Vad menas då med ökat ansvar? Saab menade alltså både ett ekonomiskt 
ansvar men också befogenheter att bestämma om allting, hur det skulle vara 
under materielens livstid. Och jag har förut sagt att man inte kan räkna med 
att en leverantör kan ta ansvar för mer än ungefär 20 – 25 procent av life 
cycle cost. 

På nyåret 1982 började vi med seriösa förhandlingar med IG JAS. Det 
gick ganska bra, tycker jag. Men det här var komplicerat. Vi måste få ett bra 
À\JSODQ��LQWH�EDUD�In�HWW�LQGXVWULREMHNW�XWDQ�GHW�VNXOOH�YDUD�HWW�I|UVYDUVREMHNW�
också. Man kan inte hela tiden pruta på kraven. Men, jag måste säga att de 
jag förhandlade med var bra och rättframma. De slogs för sin sak och det 
tycker jag de gjorde bra, också vi försökte på vår sida. Så vi kunde parafera 
ett avtal klockan fyra på morgonen och klockan åtta på Valborgsmässoafton 
var vi hos ÖB. 

Det talades om att vi hade dåligt samarbete. Ja, hur kunde vi ha annat när 
vi var förbjudna att tala med Saab? Det var ju inte så lätt. Efter det första 
KDYHULHW�VDGH�6+.�>6WDWHQV�KDYHULNRPPLVVLRQ@�DWW�GHW�YDULW�VlPUH�VDPDUEHWH�
mellan FMV och Saab och det berodde på det nya sättet. Det sade man både 
på FMV och på Saab, faktiskt. Fast det var på arbetande nivå. 

Om jag nu skulle ta och övergå till den där händelsen som Sven-Olle talade 
om. Det var egentligen två händelser. Första gången vi gjorde en redogörelse 
för Torsten Gustafsson, frågade han hur långt vi hade kommit. Det var på 
sensommaren 1981. Jag tycker om att tala om sanningen, nämligen. Vi 
ansåg att F404-motorn inte var godtagbar och att utvärderingen dittills hade 
NRPPLW�IUDP�WLOO�DWW�)����YDU�ElVW��'HW�YDU�Vn��PHQ�GHW�¿FN�MDJ�LQWH�VlJD�I|U�
då skrämde jag livet ur Torsten Gustafsson och därför måste Sven-Olle dagen 
efter gå ner och trösta honom. Eller hur?

 

sven-olof olson:
Jag var inte med 1981 överhuvudtaget.

gunnar lindqvist:
Det var du visst, det. Du var med vid den gången. Det står i ÖB:s dagbok.

sven-olof olson:
0HQ��MDJ�PHQDU�VRP�FKHI�I|U�À\JYDSQHW�

gunnar lindqvist:
Nej, du var uppkallad speciellt för att vara med på den här tillställningen, så 
var det. Eller hur? 

sven-olof olson:
Det kan jag faktiskt inte med säkerhet säga.

gunnar lindqvist:
Nej, men jag kan säga det och du kan titta i ÖB:s bok.

Om vi nu tar till det här sista, det var alltså när den här nya regeringen 
KDGH�WLOOVDWWV������RFK�PDQ�EHVO|W�DWW�RPSU|YD�KHOD�EHVOXWHW��'n�¿FN�MDJ�HWW�
PM. Jag�¿FN�HWW�30�VRP�3HU�%RUJ�KDGH� OnWLW�VNULYD��'HW�YDU� LQWH� MDJ�VRP�
började det här utan det var Per Borg. Han ville ha mina personliga åsikter på 
en ekonomisk redogörelse som skulle ligga till grund för en proposition. Jag 
preciserade ett antal fel i hans PM. Man hade inte tagit in tillräckliga reserver 
när det gäller det stora kontraktet och man hade antagit mer eller mindre att 
det var ett fastpriskontrakt utan utestående frågor. Men det var utveckling 
inom detta, där man inte visste hur långt det gick att komma eller vad det 
skulle kosta. Så vi måste ha reserver där. Dessutom så angav jag att vi måste 
KD�PHGHO�I|U�À\JSODQ�QU�����RFK�Vn�YLGDUH�RFK�YLGDUHXWYHFNOLQJ�DY�GHW�VRP�
skulle bli C och D. Jag angav att det här måste vara fram till år 2000. Man 
hade hela tiden från ÖB:s ledningsgrupp manipulerat med någonting som 
hette JAS-ramen, alltså ekonomiskt och där hade man bara tagit upp de 140 
I|UVWD�À\JSODQHQ��9L�W\FNWH�RP�DWW�WDOD�RP�VDQQLQJHQ��Vn�YL�WDODGH�RP�GH�KlU�
olika posterna som behövdes totalt, alltså fram till år 2000. 

betyder det då? Ja, det frågar man sig. Det tråkiga är att man fortfarande frånSaabs sida bedriver denna negativa propaganda mot FMV in på 2000-talet.Man kan exempelvis se i de olika organisationsutredningarna, FMK 79, PeterLagerblads utredning och Marie Hafströms utredning att man inte behövernågra tekniker på FMV. Det här är alltså verifierat av en representant frånSaab.Vad menas då med ökat ansvar? Saab menade alltså både ett ekonomisktansvar men också befogenheter att bestämma om allting, hur det skulle varaunder materielens livstid. Och jag har förut sagt att man inte kan räkna medatt en leverantör kan ta ansvar för mer än ungefär 20 — 25 procent av Wecycle cost.På nyåret 1982 började vi med seriösa förhandlingar med IG JAS. Detgick ganska bra, tycker jag. Men det här var komplicerat. Vi måste få ett braflygplan, inte bara fa ett industriobjekt utan det skulle vara ett försvarsobjektockså. Man kan inte hela tiden pruta på kraven. Men, jag måste säga att dejag förhandlade med var bra och rättframma. De slogs för sin sak och dettycker jag de gjorde bra, också vi försökte på vår sida. Så vi kunde paraferaett avtal klockan fyra på morgonen och klockan åtta på Valborgsmässoaftonvar vi hos ÖB.Det talades om att vi hade dåligt samarbete. Ja, hur kunde vi ha annat närvi var förbjudna att tala med Saab? Det var ju inte så lätt. Efter det förstahaveriet sade SHK [Statens haverikommission] att det varit sämre samarbetemellan FMV och Saab och det berodde på det nya sättet. Det sade man bådepå FMV och på Saab, faktiskt. Fast det var på arbetande nivå.Om jag nu skulle ta och övergå till den där händelsen som Sven-011e taladeom. Det var egentligen två händelser. Första gången vi gjorde en redogörelseför Torsten Gustafsson, frågade han hur långt vi hade kommit. Det var påsensommaren 1981. Jag tycker om att tala om sanningen, nämligen. Viansåg att F404-motorn inte var godtagbar och att utvärderingen dittills hadekommit fram till att F-18 var bäst. Det var så, men det fick jag inte säga fördå skrämde jag livet ur Torsten Gustafsson och därför måste Sven-011e dagenefter gå ner och trösta honom. Eller hur?
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SVEN-OLOF OLSON:Jag var inte med 1981 överhuvudtaget.
GUNNAR LINDQVIST:Det var du visst, det. Du var med vid den gången. Det står i ÖB:s dagbok.
SVEN-OLOF OLSON:Men, jag menar som chef för flygvapnet.
GUNNAR LINDQVIST:Nej, du var uppkallad speciellt för att vara med på den här tillställningen, såvar det. Eller hur?
SVEN-OLOF OLSON:Det kan jag faktiskt inte med säkerhet säga.
GUNNAR LINDQVIST:Nej, men jag kan säga det och du kan titta i ÖB:s bok.Om vi nu tar till det här sista, det var alltså när den här nya regeringenhade tillsatts 1982 och man beslöt att ompröva hela beslutet. Då fick jag ettPM. Jag fick ett PM som Per Borg hade låtit skriva. Det var inte jag sombörjade det här utan det var Per Borg. Han ville ha mina personliga åsikter påen ekonomisk redogörelse som skulle ligga till grund för en proposition. Jagpreciserade ett antal fel i hans PM. Man hade inte tagit in tillräckliga reservernär det gäller det stora kontraktet och man hade antagit mer eller mindre attdet var ett fastpriskontrakt utan utestående frågor. Men det var utvecklinginom detta, där man inte visste hur långt det gick att komma eller vad detskulle kosta. Så vi måste ha reserver där. Dessutom så angav jag att vi måsteha medel för flygplan nr 141 och så vidare och vidareutveckling av det somskulle bli C och D. Jag angav att det här måste vara fram till år 2000. Manhade hela tiden från ÖB:s ledningsgrupp manipulerat med någonting somhette JAS-ramen, alltså ekonomiskt och där hade man bara tagit upp de 140första flygplanen. Vi tyckte om att tala om sanningen, så vi talade om de härolika posterna som behövdes totalt, alltså fram till år 2000.
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betyder det då? Ja, det frågar man sig. Det tråkiga är att man fortfarande från 
Saabs sida bedriver denna negativa propaganda mot FMV in på 2000-talet. 
Man kan exempelvis se i de olika organisationsutredningarna, FMK 79, Peter 
Lagerblads utredning och Marie Hafströms utredning att man inte behöver 
QnJUD� WHNQLNHU�Sn�)09��'HW�KlU�lU�DOOWVn�YHUL¿HUDW�DY�HQ�UHSUHVHQWDQW� IUnQ�
Saab. 

Vad menas då med ökat ansvar? Saab menade alltså både ett ekonomiskt 
ansvar men också befogenheter att bestämma om allting, hur det skulle vara 
under materielens livstid. Och jag har förut sagt att man inte kan räkna med 
att en leverantör kan ta ansvar för mer än ungefär 20 – 25 procent av life 
cycle cost. 

På nyåret 1982 började vi med seriösa förhandlingar med IG JAS. Det 
gick ganska bra, tycker jag. Men det här var komplicerat. Vi måste få ett bra 
À\JSODQ��LQWH�EDUD�In�HWW�LQGXVWULREMHNW�XWDQ�GHW�VNXOOH�YDUD�HWW�I|UVYDUVREMHNW�
också. Man kan inte hela tiden pruta på kraven. Men, jag måste säga att de 
jag förhandlade med var bra och rättframma. De slogs för sin sak och det 
tycker jag de gjorde bra, också vi försökte på vår sida. Så vi kunde parafera 
ett avtal klockan fyra på morgonen och klockan åtta på Valborgsmässoafton 
var vi hos ÖB. 

Det talades om att vi hade dåligt samarbete. Ja, hur kunde vi ha annat när 
vi var förbjudna att tala med Saab? Det var ju inte så lätt. Efter det första 
KDYHULHW�VDGH�6+.�>6WDWHQV�KDYHULNRPPLVVLRQ@�DWW�GHW�YDULW�VlPUH�VDPDUEHWH�
mellan FMV och Saab och det berodde på det nya sättet. Det sade man både 
på FMV och på Saab, faktiskt. Fast det var på arbetande nivå. 

Om jag nu skulle ta och övergå till den där händelsen som Sven-Olle talade 
om. Det var egentligen två händelser. Första gången vi gjorde en redogörelse 
för Torsten Gustafsson, frågade han hur långt vi hade kommit. Det var på 
sensommaren 1981. Jag tycker om att tala om sanningen, nämligen. Vi 
ansåg att F404-motorn inte var godtagbar och att utvärderingen dittills hade 
NRPPLW�IUDP�WLOO�DWW�)����YDU�ElVW��'HW�YDU�Vn��PHQ�GHW�¿FN�MDJ�LQWH�VlJD�I|U�
då skrämde jag livet ur Torsten Gustafsson och därför måste Sven-Olle dagen 
efter gå ner och trösta honom. Eller hur?

 

sven-olof olson:
Jag var inte med 1981 överhuvudtaget.

gunnar lindqvist:
Det var du visst, det. Du var med vid den gången. Det står i ÖB:s dagbok.

sven-olof olson:
0HQ��MDJ�PHQDU�VRP�FKHI�I|U�À\JYDSQHW�

gunnar lindqvist:
Nej, du var uppkallad speciellt för att vara med på den här tillställningen, så 
var det. Eller hur? 

sven-olof olson:
Det kan jag faktiskt inte med säkerhet säga.

gunnar lindqvist:
Nej, men jag kan säga det och du kan titta i ÖB:s bok.

Om vi nu tar till det här sista, det var alltså när den här nya regeringen 
KDGH�WLOOVDWWV������RFK�PDQ�EHVO|W�DWW�RPSU|YD�KHOD�EHVOXWHW��'n�¿FN�MDJ�HWW�
PM. Jag�¿FN�HWW�30�VRP�3HU�%RUJ�KDGH� OnWLW�VNULYD��'HW�YDU� LQWH� MDJ�VRP�
började det här utan det var Per Borg. Han ville ha mina personliga åsikter på 
en ekonomisk redogörelse som skulle ligga till grund för en proposition. Jag 
preciserade ett antal fel i hans PM. Man hade inte tagit in tillräckliga reserver 
när det gäller det stora kontraktet och man hade antagit mer eller mindre att 
det var ett fastpriskontrakt utan utestående frågor. Men det var utveckling 
inom detta, där man inte visste hur långt det gick att komma eller vad det 
skulle kosta. Så vi måste ha reserver där. Dessutom så angav jag att vi måste 
KD�PHGHO�I|U�À\JSODQ�QU�����RFK�Vn�YLGDUH�RFK�YLGDUHXWYHFNOLQJ�DY�GHW�VRP�
skulle bli C och D. Jag angav att det här måste vara fram till år 2000. Man 
hade hela tiden från ÖB:s ledningsgrupp manipulerat med någonting som 
hette JAS-ramen, alltså ekonomiskt och där hade man bara tagit upp de 140 
I|UVWD�À\JSODQHQ��9L�W\FNWH�RP�DWW�WDOD�RP�VDQQLQJHQ��Vn�YL�WDODGH�RP�GH�KlU�
olika posterna som behövdes totalt, alltså fram till år 2000. 

betyder det då? Ja, det frågar man sig. Det tråkiga är att man fortfarande frånSaabs sida bedriver denna negativa propaganda mot FMV in på 2000-talet.Man kan exempelvis se i de olika organisationsutredningarna, FMK 79, PeterLagerblads utredning och Marie Hafströms utredning att man inte behövernågra tekniker på FMV. Det här är alltså verifierat av en representant frånSaab.Vad menas då med ökat ansvar? Saab menade alltså både ett ekonomisktansvar men också befogenheter att bestämma om allting, hur det skulle varaunder materielens livstid. Och jag har förut sagt att man inte kan räkna medatt en leverantör kan ta ansvar för mer än ungefär 20 — 25 procent av Wecycle cost.På nyåret 1982 började vi med seriösa förhandlingar med IG JAS. Detgick ganska bra, tycker jag. Men det här var komplicerat. Vi måste få ett braflygplan, inte bara fa ett industriobjekt utan det skulle vara ett försvarsobjektockså. Man kan inte hela tiden pruta på kraven. Men, jag måste säga att dejag förhandlade med var bra och rättframma. De slogs för sin sak och dettycker jag de gjorde bra, också vi försökte på vår sida. Så vi kunde paraferaett avtal klockan fyra på morgonen och klockan åtta på Valborgsmässoaftonvar vi hos ÖB.Det talades om att vi hade dåligt samarbete. Ja, hur kunde vi ha annat närvi var förbjudna att tala med Saab? Det var ju inte så lätt. Efter det förstahaveriet sade SHK [Statens haverikommission] att det varit sämre samarbetemellan FMV och Saab och det berodde på det nya sättet. Det sade man bådepå FMV och på Saab, faktiskt. Fast det var på arbetande nivå.Om jag nu skulle ta och övergå till den där händelsen som Sven-011e taladeom. Det var egentligen två händelser. Första gången vi gjorde en redogörelseför Torsten Gustafsson, frågade han hur långt vi hade kommit. Det var påsensommaren 1981. Jag tycker om att tala om sanningen, nämligen. Viansåg att F404-motorn inte var godtagbar och att utvärderingen dittills hadekommit fram till att F-18 var bäst. Det var så, men det fick jag inte säga fördå skrämde jag livet ur Torsten Gustafsson och därför måste Sven-011e dagenefter gå ner och trösta honom. Eller hur?
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SVEN-OLOF OLSON:Jag var inte med 1981 överhuvudtaget.
GUNNAR LINDQVIST:Det var du visst, det. Du var med vid den gången. Det står i ÖB:s dagbok.
SVEN-OLOF OLSON:Men, jag menar som chef för flygvapnet.
GUNNAR LINDQVIST:Nej, du var uppkallad speciellt för att vara med på den här tillställningen, såvar det. Eller hur?
SVEN-OLOF OLSON:Det kan jag faktiskt inte med säkerhet säga.
GUNNAR LINDQVIST:Nej, men jag kan säga det och du kan titta i ÖB:s bok.Om vi nu tar till det här sista, det var alltså när den här nya regeringenhade tillsatts 1982 och man beslöt att ompröva hela beslutet. Då fick jag ettPM. Jag fick ett PM som Per Borg hade låtit skriva. Det var inte jag sombörjade det här utan det var Per Borg. Han ville ha mina personliga åsikter påen ekonomisk redogörelse som skulle ligga till grund för en proposition. Jagpreciserade ett antal fel i hans PM. Man hade inte tagit in tillräckliga reservernär det gäller det stora kontraktet och man hade antagit mer eller mindre attdet var ett fastpriskontrakt utan utestående frågor. Men det var utvecklinginom detta, där man inte visste hur långt det gick att komma eller vad detskulle kosta. Så vi måste ha reserver där. Dessutom så angav jag att vi måsteha medel för flygplan nr 141 och så vidare och vidareutveckling av det somskulle bli C och D. Jag angav att det här måste vara fram till år 2000. Manhade hela tiden från ÖB:s ledningsgrupp manipulerat med någonting somhette JAS-ramen, alltså ekonomiskt och där hade man bara tagit upp de 140första flygplanen. Vi tyckte om att tala om sanningen, så vi talade om de härolika posterna som behövdes totalt, alltså fram till år 2000.

115



116 117

Sedan skickade jag ovanstående information till Per Borg. Därefter hade 
tydligen Per Borg visat PM och mitt brev för Bengt Lehander eller vem det 
var, och då gick de i taket för att jag hade skrivit detta på eget bevåg. Som 
Sven-Olle sa här, att det var ju fruktansvärt och jag skulle eventuellt försöka 
sänka projektet. Jag blev uppkallad till Sven-Olle och ÖB. Jag satt vid ett litet 
bord, de andra stod på andra sidan och skrek åt mig att jag skulle fan ta mig 
inte ta upp några reserver utan om det skulle tas upp reserver så var det ÖB 
som skulle göra det. Jag sa att så länge jag har det här jobbet tänker jag tala 
om vad det här kommer att kosta. 

Vad jag tror att du inte visste och inte tänkte så mycket på Sven-Olle var 
att vid den här tiden hade det gått upp för socialdemokraterna vem som talade 
sanning och vem som inte gjorde det. Ja, tack så mycket!14

sven-olof olson:
-DJ�PHQDU� DWW� GHW� ¿QQV�� QlU�PDQ� KDU� HQ� EHIDWWQLQJ� Sn� GHQ� KlU� QLYnQ�� LQWH�
QnJUD�SULYDWD�EUHY��$OOWVn��GHW�¿QQV� LQWH�QnJRQ�P|MOLJKHW�DWW�XSSWUlGD�VRP�
privatperson, även om man får en personlig fråga, utan att orientera till 
exempel GD FMV. Han var fullständigt oförstående och det måste man ju 
förstå. Att vara en GD som upptäcker att här växlas det handbrev, inte med 
vem som helst utan med statssekreteraren som i sin tur orienterar Palme, vår 
statsminister. Då måste man ju begripa att det här kan man inte hålla på med på 
egen hand även om han har frågat efter ens personliga uppfattningar. Det måste 
ju förankras. Det är alltså inte kritiken som sådan som jag vänder mig emot 
utan det är den röra som du ställde till med i hela beslutsfattningsprocessen. 
0DQ�IUnJDU�VLJ��bU�GHQ�ERUJOLJD�UHJHULQJHQ�WLGLJDUH�I|UG�EDNRP�OMXVHW"�1lU�
VDPPD�P\QGLJKHW�QX��QlU�PDQ�¿FN�FKDQVHQ��VlJHU�DWW�GHW�KlU�YDU�nW�KHOYHWH��
Det går ju inte. 

gunnar lindqvist:
Jag har aldrig sagt något sådant. Det var ni som hade prutat på vägen. 

14 Gunnar Lindqvist har vid granskningen av utskriften gjort följande kommentar: ”Nu, 
sedan jag läst S-O Olsons text från seminariet, blir jag än mer övertygad om att CFV 
och ÖB missuppfattat hela saken. Jag föreslog inga nya kostnadsposter, utan sorterade 
dem i rätt ordning för att de skulle stämma med de förutsättningar som FMV baserade 
sitt tillstyrkande på inför ÖB ställningstagande 1981 i oktober. Alltså inga nyheter. Detta 
var därför inte nödvändigt att godkännas av FMV GD. I ÖB:s dagbok, s. 336, står det 
att Per Borg visade en ny upplaga av sitt PM där han tagit viss hänsyn till Lindqvists 
påpekande.”

sven-olof olson:
Ja, jag var ju inte med i det beslutet överhuvudtaget men jag bara säger än en 
JnQJ��GHW�PnVWH�¿QQDV�RUGQLQJ�RFK�UHGD�QlU�GHW�JlOOHU�YLONHQ�SRVLWLRQ�PDQ�
har och vilket ansvar man tar, så att det inte blir några personliga synpunkter 
VRP�VHGDQ�DQYlQGV�VRP�HQ�RI¿FLHOO�XSSJLIW��'HW�UlWWDGH�g%�WLOO�L�VLQ�VNULYHOVH�
och det blev ju dessbättre sedan ett klart positivt ställningstagande från 
socialdemokraterna Det var ingen tvekan i det beslutet och jag konstaterar, 
att därefter fungerade det väl. 

bertil Wennerholm:
Jag skulle vilja ta upp den här frågan som ställdes om när de bredare 
samhällsekonomiska aspekterna fördes in på allvar. Vi har ju hört att från 
operativ och teknisk synpunkt så förordade man F-18 men det svenska JAS-
projektet var godtagbart, men här sker det ju då en omsvängning till att ta 
större, eller föra in de andra hänsynen, utöver de rena militära övervägandena. 
bU�GHW�QnJRQ�VRP�YLOO�WD�EROOHQ"�3HWHU"

Peter lagerblad:
Ja, jag tycker det är en sak som inte har kommit fram här tidigare idag och 
det är att Saab var väldigt aktiva och började marknadsföra projektet just med 
de utgångspunkterna också. Kai Hammerich som informationsdirektör hade 
enorma genomgångar hur, vilka VSLQ�RII-effekter vi hade i olika sammanhang. 
Så jag menar att industrin var väldigt aktiv i att just marknadsföra VSLQ�RII-
effekterna. 

Sedan de här mer övergripande aspekterna, som har varit uppe tidigare, 
RP�À\JHWV�EHW\GHOVH�L�VW|UVWD�DOOPlQKHW��-DJ�NDQ�VlJD�DWW�HIWHUVRP�MDJ�VMlOY�
var med i MFK under Bengt Norlings ledning, där penetrerades ju rätt 
mycket de här olika alternativen om vi skulle få en licenstillverkning, vad 
det skulle betyda för industrin, och så vidare. Där fanns ju också ett underlag 
och jag skulle vilja säga att på ett sätt ledde det kanske inte till några konkreta 
resultat, men det var instrumentellt ändå för att få en bredare och djupare 
förståelse för de här olika aspekterna för industrin. Jag tyckte i och för sig 
DWW� GHQ� >XWUHGQLQJHQ@� lU� UlWW� Vn� EUD� ODERUHUDG� L� GH� KlU� ROLND� V\QSXQNWHUQD�
som fanns och det var också en bred representation i den så den är inte helt 
oviktig.  

Sedan skickade jag ovanstående information till Per Borg. Därefter hadetydligen Per Borg visat PM och mitt brev för Bengt Lehander eller vem detvar, och då gick de i taket för att jag hade skrivit detta på eget bevåg. SomSven-011e sa här, att det var ju fruktansvärt och jag skulle eventuellt försökasänka projektet. Jag blev uppkallad till Sven-011e och ÖB. Jag satt vid ett litetbord, de andra stod på andra sidan och skrek åt mig att jag skulle fan ta miginte ta upp några reserver utan om det skulle tas upp reserver så var det ÖBsom skulle göra det. Jag sa att så länge jag har det här jobbet tänker jag talaom vad det här kommer att kosta.Vad jag tror att du inte visste och inte tänkte så mycket på Sven-011e varatt vid den här tiden hade det gått upp för socialdemokraterna vem som taladesanning och vem som inte gjorde det. Ja, tack så mycket!14
SVEN-OLOF OLSON:Jag menar att det finns, när man har en befattning på den här nivån, intenågra privata brev. Alltså, det finns inte någon möjlighet att uppträda somprivatperson, även om man får en personlig fråga, utan att orientera tillexempel GD FMV. Han var fullständigt oförstående och det måste man juförstå. Att vara en GD som upptäcker att här växlas det handbrev, inte medvem som helst utan med statssekreteraren som i sin tur orienterar Palme, vårstatsminister. Då måste man ju begripa att det här kan man inte hålla på med påegen hand även om han har frågat efter ens personliga uppfattningar. Det måsteju förankras. Det är alltså inte kritiken som sådan som jag vänder mig emotutan det är den röra som du ställde till med i hela beslutsfattningsprocessen.Man frågar sig: Är den borgliga regeringen tidigare förd bakom ljuset? Närsamma myndighet nu, när man fick chansen, säger att det här var åt helvete.Det går ju inte.
GUNNAR LINDQVIST:Jag har aldrig sagt något sådant. Det var ni som hade prutat på vägen.
14 Gunnar Lindqvist har vid granskningen av utskriften gjort följande kommentar: "Nu,sedan jag läst S-0 Olsons text från seminariet, blir jag än mer övertygad om att CFVoch ÖB missuppfattat hela saken. Jag föreslog inga nya kostnadsposter, utan sorteradedem i rätt ordning för att de skulle stämma med de förutsättningar som FMV baseradesitt tillstyrkande på inför ÖB ställningstagande 1981 i oktober. Alltså inga nyheter. Dettavar därför inte nödvändigt att godkännas av FMV GD. I ÖB:s dagbok, s. 336, står detatt Per Borg visade en ny upplaga av sitt PM där han tagit viss hänsyn till Lindqvistspåpekande."
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SVEN-OLOF OLSON:Ja, jag var ju inte med i det beslutet överhuvudtaget men jag bara säger än engång, det måste finnas ordning och reda när det gäller vilken position manhar och vilket ansvar man tar, så att det inte blir några personliga synpunktersom sedan används som en officiell uppgift. Det rättade ÖB till i sin skrivelseoch det blev ju dessbättre sedan ett klart positivt ställningstagande frånsocialdemokraterna Det var ingen tvekan i det beslutet och jag konstaterar,att därefter fungerade det väl.
BERTIL WENNERHOLM:Jag skulle vilja ta upp den här frågan som ställdes om när de bredaresamhällsekonomiska aspekterna fördes in på allvar. Vi har ju hört att frånoperativ och teknisk synpunkt så förordade man F-18 men det svenska JAS-projektet var godtagbart, men här sker det ju då en omsvängning till att tastörre, eller föra in de andra hänsynen, utöver de rena militära övervägandena.Är det någon som vill ta bollen? Peter?
PETER LAGERBLAD:Ja, jag tycker det är en sak som inte har kommit fram här tidigare idag ochdet är att Saab var väldigt aktiva och började marknadsföra projektet just medde utgångspunkterna också. Kai Hammerich som informationsdirektör hadeenorma genomgångar hur, vilka spin off-effekter vi hade i olika sammanhang.Så jag menar att industrin var väldigt aktiv i att just marknadsföra spin off-effekterna.Sedan de här mer övergripande aspekterna, som har varit uppe tidigare,om flygets betydelse i största allmänhet. Jag kan säga att eftersom jag självvar med i MFK under Bengt Norlings ledning, där penetrerades ju rättmycket de här olika alternativen om vi skulle fa en licenstillverkning, vaddet skulle betyda för industrin, och så vidare. Där fanns ju också ett underlagoch jag skulle vilja säga att på ett sätt ledde det kanske inte till några konkretaresultat, men det var instrumentellt ändå för att få en bredare och djupareförståelse för de här olika aspekterna för industrin. Jag tyckte i och för sigatt den [utredningen] är rätt så bra laborerad i de här olika synpunkternasom fanns och det var också en bred representation i den så den är inte heltoviktig.
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Sedan skickade jag ovanstående information till Per Borg. Därefter hade 
tydligen Per Borg visat PM och mitt brev för Bengt Lehander eller vem det 
var, och då gick de i taket för att jag hade skrivit detta på eget bevåg. Som 
Sven-Olle sa här, att det var ju fruktansvärt och jag skulle eventuellt försöka 
sänka projektet. Jag blev uppkallad till Sven-Olle och ÖB. Jag satt vid ett litet 
bord, de andra stod på andra sidan och skrek åt mig att jag skulle fan ta mig 
inte ta upp några reserver utan om det skulle tas upp reserver så var det ÖB 
som skulle göra det. Jag sa att så länge jag har det här jobbet tänker jag tala 
om vad det här kommer att kosta. 

Vad jag tror att du inte visste och inte tänkte så mycket på Sven-Olle var 
att vid den här tiden hade det gått upp för socialdemokraterna vem som talade 
sanning och vem som inte gjorde det. Ja, tack så mycket!14

sven-olof olson:
-DJ�PHQDU� DWW� GHW� ¿QQV�� QlU�PDQ� KDU� HQ� EHIDWWQLQJ� Sn� GHQ� KlU� QLYnQ�� LQWH�
QnJUD�SULYDWD�EUHY��$OOWVn��GHW�¿QQV� LQWH�QnJRQ�P|MOLJKHW�DWW�XSSWUlGD�VRP�
privatperson, även om man får en personlig fråga, utan att orientera till 
exempel GD FMV. Han var fullständigt oförstående och det måste man ju 
förstå. Att vara en GD som upptäcker att här växlas det handbrev, inte med 
vem som helst utan med statssekreteraren som i sin tur orienterar Palme, vår 
statsminister. Då måste man ju begripa att det här kan man inte hålla på med på 
egen hand även om han har frågat efter ens personliga uppfattningar. Det måste 
ju förankras. Det är alltså inte kritiken som sådan som jag vänder mig emot 
utan det är den röra som du ställde till med i hela beslutsfattningsprocessen. 
0DQ�IUnJDU�VLJ��bU�GHQ�ERUJOLJD�UHJHULQJHQ�WLGLJDUH�I|UG�EDNRP�OMXVHW"�1lU�
VDPPD�P\QGLJKHW�QX��QlU�PDQ�¿FN�FKDQVHQ��VlJHU�DWW�GHW�KlU�YDU�nW�KHOYHWH��
Det går ju inte. 

gunnar lindqvist:
Jag har aldrig sagt något sådant. Det var ni som hade prutat på vägen. 

14 Gunnar Lindqvist har vid granskningen av utskriften gjort följande kommentar: ”Nu, 
sedan jag läst S-O Olsons text från seminariet, blir jag än mer övertygad om att CFV 
och ÖB missuppfattat hela saken. Jag föreslog inga nya kostnadsposter, utan sorterade 
dem i rätt ordning för att de skulle stämma med de förutsättningar som FMV baserade 
sitt tillstyrkande på inför ÖB ställningstagande 1981 i oktober. Alltså inga nyheter. Detta 
var därför inte nödvändigt att godkännas av FMV GD. I ÖB:s dagbok, s. 336, står det 
att Per Borg visade en ny upplaga av sitt PM där han tagit viss hänsyn till Lindqvists 
påpekande.”

sven-olof olson:
Ja, jag var ju inte med i det beslutet överhuvudtaget men jag bara säger än en 
JnQJ��GHW�PnVWH�¿QQDV�RUGQLQJ�RFK�UHGD�QlU�GHW�JlOOHU�YLONHQ�SRVLWLRQ�PDQ�
har och vilket ansvar man tar, så att det inte blir några personliga synpunkter 
VRP�VHGDQ�DQYlQGV�VRP�HQ�RI¿FLHOO�XSSJLIW��'HW�UlWWDGH�g%�WLOO�L�VLQ�VNULYHOVH�
och det blev ju dessbättre sedan ett klart positivt ställningstagande från 
socialdemokraterna Det var ingen tvekan i det beslutet och jag konstaterar, 
att därefter fungerade det väl. 

bertil Wennerholm:
Jag skulle vilja ta upp den här frågan som ställdes om när de bredare 
samhällsekonomiska aspekterna fördes in på allvar. Vi har ju hört att från 
operativ och teknisk synpunkt så förordade man F-18 men det svenska JAS-
projektet var godtagbart, men här sker det ju då en omsvängning till att ta 
större, eller föra in de andra hänsynen, utöver de rena militära övervägandena. 
bU�GHW�QnJRQ�VRP�YLOO�WD�EROOHQ"�3HWHU"

Peter lagerblad:
Ja, jag tycker det är en sak som inte har kommit fram här tidigare idag och 
det är att Saab var väldigt aktiva och började marknadsföra projektet just med 
de utgångspunkterna också. Kai Hammerich som informationsdirektör hade 
enorma genomgångar hur, vilka VSLQ�RII-effekter vi hade i olika sammanhang. 
Så jag menar att industrin var väldigt aktiv i att just marknadsföra VSLQ�RII-
effekterna. 

Sedan de här mer övergripande aspekterna, som har varit uppe tidigare, 
RP�À\JHWV�EHW\GHOVH�L�VW|UVWD�DOOPlQKHW��-DJ�NDQ�VlJD�DWW�HIWHUVRP�MDJ�VMlOY�
var med i MFK under Bengt Norlings ledning, där penetrerades ju rätt 
mycket de här olika alternativen om vi skulle få en licenstillverkning, vad 
det skulle betyda för industrin, och så vidare. Där fanns ju också ett underlag 
och jag skulle vilja säga att på ett sätt ledde det kanske inte till några konkreta 
resultat, men det var instrumentellt ändå för att få en bredare och djupare 
förståelse för de här olika aspekterna för industrin. Jag tyckte i och för sig 
DWW� GHQ� >XWUHGQLQJHQ@� lU� UlWW� Vn� EUD� ODERUHUDG� L� GH� KlU� ROLND� V\QSXQNWHUQD�
som fanns och det var också en bred representation i den så den är inte helt 
oviktig.  

Sedan skickade jag ovanstående information till Per Borg. Därefter hadetydligen Per Borg visat PM och mitt brev för Bengt Lehander eller vem detvar, och då gick de i taket för att jag hade skrivit detta på eget bevåg. SomSven-011e sa här, att det var ju fruktansvärt och jag skulle eventuellt försökasänka projektet. Jag blev uppkallad till Sven-011e och ÖB. Jag satt vid ett litetbord, de andra stod på andra sidan och skrek åt mig att jag skulle fan ta miginte ta upp några reserver utan om det skulle tas upp reserver så var det ÖBsom skulle göra det. Jag sa att så länge jag har det här jobbet tänker jag talaom vad det här kommer att kosta.Vad jag tror att du inte visste och inte tänkte så mycket på Sven-011e varatt vid den här tiden hade det gått upp för socialdemokraterna vem som taladesanning och vem som inte gjorde det. Ja, tack så mycket!14
SVEN-OLOF OLSON:Jag menar att det finns, när man har en befattning på den här nivån, intenågra privata brev. Alltså, det finns inte någon möjlighet att uppträda somprivatperson, även om man får en personlig fråga, utan att orientera tillexempel GD FMV. Han var fullständigt oförstående och det måste man juförstå. Att vara en GD som upptäcker att här växlas det handbrev, inte medvem som helst utan med statssekreteraren som i sin tur orienterar Palme, vårstatsminister. Då måste man ju begripa att det här kan man inte hålla på med påegen hand även om han har frågat efter ens personliga uppfattningar. Det måsteju förankras. Det är alltså inte kritiken som sådan som jag vänder mig emotutan det är den röra som du ställde till med i hela beslutsfattningsprocessen.Man frågar sig: Är den borgliga regeringen tidigare förd bakom ljuset? Närsamma myndighet nu, när man fick chansen, säger att det här var åt helvete.Det går ju inte.
GUNNAR LINDQVIST:Jag har aldrig sagt något sådant. Det var ni som hade prutat på vägen.
14 Gunnar Lindqvist har vid granskningen av utskriften gjort följande kommentar: "Nu,sedan jag läst S-0 Olsons text från seminariet, blir jag än mer övertygad om att CFVoch ÖB missuppfattat hela saken. Jag föreslog inga nya kostnadsposter, utan sorteradedem i rätt ordning för att de skulle stämma med de förutsättningar som FMV baseradesitt tillstyrkande på inför ÖB ställningstagande 1981 i oktober. Alltså inga nyheter. Dettavar därför inte nödvändigt att godkännas av FMV GD. I ÖB:s dagbok, s. 336, står detatt Per Borg visade en ny upplaga av sitt PM där han tagit viss hänsyn till Lindqvistspåpekande."
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SVEN-OLOF OLSON:Ja, jag var ju inte med i det beslutet överhuvudtaget men jag bara säger än engång, det måste finnas ordning och reda när det gäller vilken position manhar och vilket ansvar man tar, så att det inte blir några personliga synpunktersom sedan används som en officiell uppgift. Det rättade ÖB till i sin skrivelseoch det blev ju dessbättre sedan ett klart positivt ställningstagande frånsocialdemokraterna Det var ingen tvekan i det beslutet och jag konstaterar,att därefter fungerade det väl.
BERTIL WENNERHOLM:Jag skulle vilja ta upp den här frågan som ställdes om när de bredaresamhällsekonomiska aspekterna fördes in på allvar. Vi har ju hört att frånoperativ och teknisk synpunkt så förordade man F-18 men det svenska JAS-projektet var godtagbart, men här sker det ju då en omsvängning till att tastörre, eller föra in de andra hänsynen, utöver de rena militära övervägandena.Är det någon som vill ta bollen? Peter?
PETER LAGERBLAD:Ja, jag tycker det är en sak som inte har kommit fram här tidigare idag ochdet är att Saab var väldigt aktiva och började marknadsföra projektet just medde utgångspunkterna också. Kai Hammerich som informationsdirektör hadeenorma genomgångar hur, vilka spin off-effekter vi hade i olika sammanhang.Så jag menar att industrin var väldigt aktiv i att just marknadsföra spin off-effekterna.Sedan de här mer övergripande aspekterna, som har varit uppe tidigare,om flygets betydelse i största allmänhet. Jag kan säga att eftersom jag självvar med i MFK under Bengt Norlings ledning, där penetrerades ju rättmycket de här olika alternativen om vi skulle fa en licenstillverkning, vaddet skulle betyda för industrin, och så vidare. Där fanns ju också ett underlagoch jag skulle vilja säga att på ett sätt ledde det kanske inte till några konkretaresultat, men det var instrumentellt ändå för att få en bredare och djupareförståelse för de här olika aspekterna för industrin. Jag tyckte i och för sigatt den [utredningen] är rätt så bra laborerad i de här olika synpunkternasom fanns och det var också en bred representation i den så den är inte heltoviktig.
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bertil Wennerholm:
Vi har ju förstått att i de här värderingarna som redovisades för ÖB skedde 
en förändring i sinnesförfattningen, där man lade större vikt vid det här än 
vad staberna i sitt arbete kunnat göra och jag tycker det är intressant att få 
klart för sig, tidsmässigt, när den här omsvängningen sker. Det måste vara på 
hösten 1981, möjligen senare. Bengt!

bengt carlsson: 
Det här var ju ett nytt koncept som tvingades fram, dels av politiker för det var 
för dyrt, dels industrin. Om industrin skulle ta ett ansvar med funktionsgaranti 
HIWHU�VSHFL¿NDWLRQ�I|U�HWW�YLVVW�SULV��Gn�NDQ�GHQ�LQWH�VHGDQ�OlJJD�GHW�L�KlQGHUQD�
på någon annan än sig själv. Så det beslutades ju egentligen redan under den 
tiden när sådana som försvarsministern och stora pojkar i industrin bestämde 
att vi ska rädda det här projektet. Då tar man beslut som ligger långt upp 
och då, människorna under, som har jobbat i en viss process, kommer då 
LQWH�XSS�XWDQ�InU�¿QQD�VLJ� L�GHW�KlU��6n�XSSIDWWDGH� MDJ�DWW� LQGXVWULQ�VWlOOGH�
upp på politikernas krav, ett funktionsansvar, fast pris och så får ni köra. 
Det är klart att Försvarets materielverk, som hade varit med och ansvarat för 
XWYHFNOLQJHQ�DY�GH�WLGLJDUH�À\JSODQHQ��YLONHW�MX�YDU�VNLFNOLJW�JMRUW��GH�NRP�
lite grand vid sidan, av det skälet att man drev ett nytt koncept. 

 
sven hirdman:
Jag skulle vilja sätta in JAS-projektet i ett svensk säkerhetspolitiskt 
sammanhang, om jag får knyta an till det nu. Och tittar man då på den svenska 
säkerhetspolitiken har den ju legat ganska fast under lång tid. Vi klarar oss 
undan de bägge världskrigen, under andra halvan av andra världskriget 
till följd av ett relativt starkt försvar som blir mycket starkt under 40- och 
50-talen. Det var naturligtvis tänkbart med olika krigsscenarier under det 
kalla kriget, men det mest sannolika var ju att det skulle bli ett nytt europeiskt 
storkrig mellan NATO-USA å ena sidan och Sovjetunionen å den andra. Och 
Gn�KDGH�YL�XSSIDWWQLQJHQ�DWW�6YHULJH�OnJ�OLWH�L�XWNDQWHQ�DY�HQ�VWRUNRQÀLNW�Sn�
den europeiska kontinenten. Vår marginalstyrketeori var att vi skulle ha ett 
tillräckligt starkt försvar för att se till att hålla det svenska försvaret utanför 
NRQÀLNWHU��3n�GHQ�JUXQGHQ�KDGH�YL�Gn�DOOD�YnUD����EULJDGHU��YnUD�����±�����
À\JSODQ��VHGDQ�����À\JSODQ��YL�KDGH�YnUD�XEnWDU�RFK�YnUD�URERWDU�PHG�PHUD��

2FK�YL�¿FN�UHVSHNW�I|U�YnU�VlNHUKHWVSROLWLN��-DJ�KDGH�P\FNHW�NRQWDNWHU�Sn�
GHQ�WLGHQ��PHG�QRUUPlQQHQ��WLOO�H[HPSHO�-RKDQ�-|UJHQ�+ROVW��PHG�¿QQDUQD�
och deras statssekreterare. Vi spelade en betydande säkerhetspolitisk och 
utrikespolitisk roll här i Nordeuropa. 

Ryssarna visste naturligtvis vad vi hade och de visste naturligtvis 
om de kontakter vi hade med västmakterna, teknologiöverföring, 
underrättelsesamarbete, men de visste också att vi inte var medlemmar 
av NATO. Jag sysslade själv mycket med den svenska neutralitets- och 
säkerhetspolitiken och en tankeställare var vid en tre nätters militärövning 
i Karlsborg, någon gång i slutet på 70-talet. Några av er andra kanske var 
med? Där körde vi det här scenariot i botten. Ryssland går fram mot Sverige, 
vad gör vi då? Amerikanerna vill komma in via Norge, vad gör vi då? 

Vi fann då att det var i vårt eget intresse att försöka hålla det svenska 
territoriet rent. Det var faktiskt en av de bästa övningar jag varit med 
RP�� 9lUGHW� I|U� 6YHULJH� DWW� KD� HQ� VMlOYVWlQGLJ� I|UVYDUVSROLWLVN� SUR¿O�
QRWHUDGHV�YHUNOLJHQ�L�RPYlUOGHQ��2FK�L�GHQQD�SUR¿O�LQJLFN�HQ�VWDUN�VYHQVN�
försvarsindustri, där ingick värnpliktssystemet, där ingick förmågan att vi 
YDU�GH�HQGD�XWRP�VWRUPDNWHUQD�VRP�NXQGH�E\JJD�HJQD�À\JSODQ��9L�WLWWDGH�
Sn�7\VNODQG�EODQG�DQQDW��7\VNDUQD�KDGH�KDIW�YlUOGHQV�ElVWD�À\JLQGXVWUL��GHQ�
slogs sönder under det andra världskriget och efter 50 år hade de inte kommit 
tillbaka. Det var en unik resurs vi hade där och på samma sätt var det med 
ubåtsresurserna. Ubåtarna och det tunga kustartilleriet, ERSTA-batterierna, 
vi hade byggt något väldigt starkt och inte bara så att det gav respekt i vår 
nära omvärld utan i den större omvärlden. 

Vi hade ju kontakter med amerikanarna under hela tiden, de var här, Dick 
Bowman från Pentagon, Weinberger och sedan under Reagan hade vi också 
Richard Pearle och alla teknikfrågorna. Vad de såg i Sverige ingav respekt. 
9L�KDGH�WLOO�RFK�PHG�U\VND�JHQHUDOHU�VRP�¿FN�VH�HQ�GHO�KlU�RFK�VRP�RFNVn�
tog intryck av det. Det gav också respekt och förtroende inom landet. Det 
var en bonus att vi hade detta. Därtill hade vi den försvarsindustriella VSLQ�
off-en, viktigt för mig personligen och för många andra, skulle jag tro, i den 
SROLWLVND�OHGQLQJHQ��)lOOGLQ��3DOPH�PHG�ÀHUD��'HWWD�YDU�HQ�QDWLRQHOO�UHVXUV�
VRP�6YHULJH�KDGH��GHQ�KlU�À\JSODQVLQGXVWULQ��I|UPnJDQ�DWW�XWYHFNOD�À\JSODQ�
och det var värt att betala ett pris för detta och jag kan ge en liten parallell. 

BERTIL WENNERHOLM:Vi har ju förstått att i de här värderingarna som redovisades för ÖB skeddeen förändring i sinnesförfattningen, där man lade större vikt vid det här änvad staberna i sitt arbete kunnat göra och jag tycker det är intressant att faklart för sig, tidsmässigt, när den här omsvängningen sker. Det måste vara påhösten 1981, möjligen senare. Bengt!
BENGT CARLSSON:Det här var ju ett nytt koncept som tvingades fram, dels av politiker för det varför dyrt, dels industrin. Om industrin skulle ta ett ansvar med funktionsgarantiefter specifikation för ett visst pris, då kan den inte sedan lägga det i händernapå någon annan än sig själv. Så det beslutades ju egentligen redan under dentiden när sådana som försvarsministern och stora pojkar i industrin bestämdeatt vi ska rädda det här projektet. Då tar man beslut som ligger långt uppoch då, människorna under, som har jobbat i en viss process, kommer dåinte upp utan får finna sig i det här. Så uppfattade jag att industrin ställdeupp på politikernas krav, ett funktionsansvar, fast pris och så far ni köra.Det är klart att Försvarets materielverk, som hade varit med och ansvarat förutvecklingen av de tidigare flygplanen, vilket ju var skickligt gjort, de komlite grand vid sidan, av det skälet att man drev ett nytt koncept.
SVEN HIRDMAN:Jag skulle vilja sätta in JAS-projektet i ett svensk säkerhetspolitisktsammanhang, om jag far knyta an till det nu. Och tittar man då på den svenskasäkerhetspolitiken har den ju legat ganska fast under lång tid. Vi klarar ossundan de bägge världskrigen, under andra halvan av andra världskrigettill följd av ett relativt starkt försvar som blir mycket starkt under 40- och50-talen. Det var naturligtvis tänkbart med olika krigsscenarier under detkalla kriget, men det mest sannolika var ju att det skulle bli ett nytt europeisktstorkrig mellan NATO-USA å ena sidan och Sovjetunionen å den andra. Ochdå hade vi uppfattningen att Sverige låg lite i utkanten av en storkonflikt påden europeiska kontinenten. Vår marginalstyrketeori var att vi skulle ha etttillräckligt starkt försvar för att se till att hålla det svenska försvaret utanförkonflikter. På den grunden hade vi då alla våra 21 brigader, våra 400 — 500flygplan, sedan 350 flygplan, vi hade våra ubåtar och våra robotar med mera.
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Och vi fick respekt för vår säkerhetspolitik. Jag hade mycket kontakter påden tiden, med norrmännen, till exempel Johan Jörgen Holst, med finnarnaoch deras statssekreterare. Vi spelade en betydande säkerhetspolitisk ochutrikespolitisk roll här i Nordeuropa.Ryssarna visste naturligtvis vad vi hade och de visste naturligtvisom de kontakter vi hade med västmakterna, teknologiöverföring,underrättelsesamarbete, men de visste också att vi inte var medlemmarav NATO. Jag sysslade själv mycket med den svenska neutralitets- ochsäkerhetspolitiken och en tankeställare var vid en tre nätters militärövningi Karlsborg, någon gång i slutet på 70-talet. Några av er andra kanske varmed? Där körde vi det här scenariot i botten. Ryssland går fram mot Sverige,vad gör vi då? Amerikanerna vill komma in via Norge, vad gör vi då?Vi fann då att det var i vårt eget intresse att försöka hålla det svenskaterritoriet rent. Det var faktiskt en av de bästa övningar jag varit medom. Värdet för Sverige att ha en självständig försvarspolitisk profilnoterades verkligen i omvärlden. Och i denna profil ingick en stark svenskförsvarsindustri, där ingick värnpliktssystemet, där ingick förmågan att vivar de enda utom stormakterna som kunde bygga egna flygplan. Vi tittadepå Tyskland bland annat. Tyskarna hade haft världens bästa flygindustri; denslogs sönder under det andra världskriget och efter 50 år hade de inte kommittillbaka. Det var en unik resurs vi hade där och på samma sätt var det medubåtsresurserna. Ubåtarna och det tunga kustartilleriet, ERSTA-batterierna,vi hade byggt något väldigt starkt och inte bara så att det gav respekt i vårnära omvärld utan i den större omvärlden.Vi hade ju kontakter med amerikanarna under hela tiden, de var här, DickBowman från Pentagon, Weinberger och sedan under Reagan hade vi ocksåRichard Pearle och alla teknikfrågorna. Vad de såg i Sverige ingav respekt.Vi hade till och med ryska generaler som fick se en del här och som ocksåtog intryck av det. Det gav också respekt och förtroende inom landet. Detvar en bonus att vi hade detta. Därtill hade vi den försvarsindustriella spinoff-en, viktigt för mig personligen och för många andra, skulle jag tro, i denpolitiska ledningen, Fälldin, Palme med flera. Detta var en nationell resurssom Sverige hade, den här flygplansindustrin, förmågan att utveckla flygplanoch det var värt att betala ett pris för detta och jag kan ge en liten parallell.
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bertil Wennerholm:
Vi har ju förstått att i de här värderingarna som redovisades för ÖB skedde 
en förändring i sinnesförfattningen, där man lade större vikt vid det här än 
vad staberna i sitt arbete kunnat göra och jag tycker det är intressant att få 
klart för sig, tidsmässigt, när den här omsvängningen sker. Det måste vara på 
hösten 1981, möjligen senare. Bengt!

bengt carlsson: 
Det här var ju ett nytt koncept som tvingades fram, dels av politiker för det var 
för dyrt, dels industrin. Om industrin skulle ta ett ansvar med funktionsgaranti 
HIWHU�VSHFL¿NDWLRQ�I|U�HWW�YLVVW�SULV��Gn�NDQ�GHQ�LQWH�VHGDQ�OlJJD�GHW�L�KlQGHUQD�
på någon annan än sig själv. Så det beslutades ju egentligen redan under den 
tiden när sådana som försvarsministern och stora pojkar i industrin bestämde 
att vi ska rädda det här projektet. Då tar man beslut som ligger långt upp 
och då, människorna under, som har jobbat i en viss process, kommer då 
LQWH�XSS�XWDQ�InU�¿QQD�VLJ� L�GHW�KlU��6n�XSSIDWWDGH� MDJ�DWW� LQGXVWULQ�VWlOOGH�
upp på politikernas krav, ett funktionsansvar, fast pris och så får ni köra. 
Det är klart att Försvarets materielverk, som hade varit med och ansvarat för 
XWYHFNOLQJHQ�DY�GH�WLGLJDUH�À\JSODQHQ��YLONHW�MX�YDU�VNLFNOLJW�JMRUW��GH�NRP�
lite grand vid sidan, av det skälet att man drev ett nytt koncept. 

 
sven hirdman:
Jag skulle vilja sätta in JAS-projektet i ett svensk säkerhetspolitiskt 
sammanhang, om jag får knyta an till det nu. Och tittar man då på den svenska 
säkerhetspolitiken har den ju legat ganska fast under lång tid. Vi klarar oss 
undan de bägge världskrigen, under andra halvan av andra världskriget 
till följd av ett relativt starkt försvar som blir mycket starkt under 40- och 
50-talen. Det var naturligtvis tänkbart med olika krigsscenarier under det 
kalla kriget, men det mest sannolika var ju att det skulle bli ett nytt europeiskt 
storkrig mellan NATO-USA å ena sidan och Sovjetunionen å den andra. Och 
Gn�KDGH�YL�XSSIDWWQLQJHQ�DWW�6YHULJH�OnJ�OLWH�L�XWNDQWHQ�DY�HQ�VWRUNRQÀLNW�Sn�
den europeiska kontinenten. Vår marginalstyrketeori var att vi skulle ha ett 
tillräckligt starkt försvar för att se till att hålla det svenska försvaret utanför 
NRQÀLNWHU��3n�GHQ�JUXQGHQ�KDGH�YL�Gn�DOOD�YnUD����EULJDGHU��YnUD�����±�����
À\JSODQ��VHGDQ�����À\JSODQ��YL�KDGH�YnUD�XEnWDU�RFK�YnUD�URERWDU�PHG�PHUD��

2FK�YL�¿FN�UHVSHNW�I|U�YnU�VlNHUKHWVSROLWLN��-DJ�KDGH�P\FNHW�NRQWDNWHU�Sn�
GHQ�WLGHQ��PHG�QRUUPlQQHQ��WLOO�H[HPSHO�-RKDQ�-|UJHQ�+ROVW��PHG�¿QQDUQD�
och deras statssekreterare. Vi spelade en betydande säkerhetspolitisk och 
utrikespolitisk roll här i Nordeuropa. 

Ryssarna visste naturligtvis vad vi hade och de visste naturligtvis 
om de kontakter vi hade med västmakterna, teknologiöverföring, 
underrättelsesamarbete, men de visste också att vi inte var medlemmar 
av NATO. Jag sysslade själv mycket med den svenska neutralitets- och 
säkerhetspolitiken och en tankeställare var vid en tre nätters militärövning 
i Karlsborg, någon gång i slutet på 70-talet. Några av er andra kanske var 
med? Där körde vi det här scenariot i botten. Ryssland går fram mot Sverige, 
vad gör vi då? Amerikanerna vill komma in via Norge, vad gör vi då? 

Vi fann då att det var i vårt eget intresse att försöka hålla det svenska 
territoriet rent. Det var faktiskt en av de bästa övningar jag varit med 
RP�� 9lUGHW� I|U� 6YHULJH� DWW� KD� HQ� VMlOYVWlQGLJ� I|UVYDUVSROLWLVN� SUR¿O�
QRWHUDGHV�YHUNOLJHQ�L�RPYlUOGHQ��2FK�L�GHQQD�SUR¿O�LQJLFN�HQ�VWDUN�VYHQVN�
försvarsindustri, där ingick värnpliktssystemet, där ingick förmågan att vi 
YDU�GH�HQGD�XWRP�VWRUPDNWHUQD�VRP�NXQGH�E\JJD�HJQD�À\JSODQ��9L�WLWWDGH�
Sn�7\VNODQG�EODQG�DQQDW��7\VNDUQD�KDGH�KDIW�YlUOGHQV�ElVWD�À\JLQGXVWUL��GHQ�
slogs sönder under det andra världskriget och efter 50 år hade de inte kommit 
tillbaka. Det var en unik resurs vi hade där och på samma sätt var det med 
ubåtsresurserna. Ubåtarna och det tunga kustartilleriet, ERSTA-batterierna, 
vi hade byggt något väldigt starkt och inte bara så att det gav respekt i vår 
nära omvärld utan i den större omvärlden. 

Vi hade ju kontakter med amerikanarna under hela tiden, de var här, Dick 
Bowman från Pentagon, Weinberger och sedan under Reagan hade vi också 
Richard Pearle och alla teknikfrågorna. Vad de såg i Sverige ingav respekt. 
9L�KDGH�WLOO�RFK�PHG�U\VND�JHQHUDOHU�VRP�¿FN�VH�HQ�GHO�KlU�RFK�VRP�RFNVn�
tog intryck av det. Det gav också respekt och förtroende inom landet. Det 
var en bonus att vi hade detta. Därtill hade vi den försvarsindustriella VSLQ�
off-en, viktigt för mig personligen och för många andra, skulle jag tro, i den 
SROLWLVND�OHGQLQJHQ��)lOOGLQ��3DOPH�PHG�ÀHUD��'HWWD�YDU�HQ�QDWLRQHOO�UHVXUV�
VRP�6YHULJH�KDGH��GHQ�KlU�À\JSODQVLQGXVWULQ��I|UPnJDQ�DWW�XWYHFNOD�À\JSODQ�
och det var värt att betala ett pris för detta och jag kan ge en liten parallell. 

BERTIL WENNERHOLM:Vi har ju förstått att i de här värderingarna som redovisades för ÖB skeddeen förändring i sinnesförfattningen, där man lade större vikt vid det här änvad staberna i sitt arbete kunnat göra och jag tycker det är intressant att faklart för sig, tidsmässigt, när den här omsvängningen sker. Det måste vara påhösten 1981, möjligen senare. Bengt!
BENGT CARLSSON:Det här var ju ett nytt koncept som tvingades fram, dels av politiker för det varför dyrt, dels industrin. Om industrin skulle ta ett ansvar med funktionsgarantiefter specifikation för ett visst pris, då kan den inte sedan lägga det i händernapå någon annan än sig själv. Så det beslutades ju egentligen redan under dentiden när sådana som försvarsministern och stora pojkar i industrin bestämdeatt vi ska rädda det här projektet. Då tar man beslut som ligger långt uppoch då, människorna under, som har jobbat i en viss process, kommer dåinte upp utan får finna sig i det här. Så uppfattade jag att industrin ställdeupp på politikernas krav, ett funktionsansvar, fast pris och så far ni köra.Det är klart att Försvarets materielverk, som hade varit med och ansvarat förutvecklingen av de tidigare flygplanen, vilket ju var skickligt gjort, de komlite grand vid sidan, av det skälet att man drev ett nytt koncept.
SVEN HIRDMAN:Jag skulle vilja sätta in JAS-projektet i ett svensk säkerhetspolitisktsammanhang, om jag far knyta an till det nu. Och tittar man då på den svenskasäkerhetspolitiken har den ju legat ganska fast under lång tid. Vi klarar ossundan de bägge världskrigen, under andra halvan av andra världskrigettill följd av ett relativt starkt försvar som blir mycket starkt under 40- och50-talen. Det var naturligtvis tänkbart med olika krigsscenarier under detkalla kriget, men det mest sannolika var ju att det skulle bli ett nytt europeisktstorkrig mellan NATO-USA å ena sidan och Sovjetunionen å den andra. Ochdå hade vi uppfattningen att Sverige låg lite i utkanten av en storkonflikt påden europeiska kontinenten. Vår marginalstyrketeori var att vi skulle ha etttillräckligt starkt försvar för att se till att hålla det svenska försvaret utanförkonflikter. På den grunden hade vi då alla våra 21 brigader, våra 400 — 500flygplan, sedan 350 flygplan, vi hade våra ubåtar och våra robotar med mera.
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Och vi fick respekt för vår säkerhetspolitik. Jag hade mycket kontakter påden tiden, med norrmännen, till exempel Johan Jörgen Holst, med finnarnaoch deras statssekreterare. Vi spelade en betydande säkerhetspolitisk ochutrikespolitisk roll här i Nordeuropa.Ryssarna visste naturligtvis vad vi hade och de visste naturligtvisom de kontakter vi hade med västmakterna, teknologiöverföring,underrättelsesamarbete, men de visste också att vi inte var medlemmarav NATO. Jag sysslade själv mycket med den svenska neutralitets- ochsäkerhetspolitiken och en tankeställare var vid en tre nätters militärövningi Karlsborg, någon gång i slutet på 70-talet. Några av er andra kanske varmed? Där körde vi det här scenariot i botten. Ryssland går fram mot Sverige,vad gör vi då? Amerikanerna vill komma in via Norge, vad gör vi då?Vi fann då att det var i vårt eget intresse att försöka hålla det svenskaterritoriet rent. Det var faktiskt en av de bästa övningar jag varit medom. Värdet för Sverige att ha en självständig försvarspolitisk profilnoterades verkligen i omvärlden. Och i denna profil ingick en stark svenskförsvarsindustri, där ingick värnpliktssystemet, där ingick förmågan att vivar de enda utom stormakterna som kunde bygga egna flygplan. Vi tittadepå Tyskland bland annat. Tyskarna hade haft världens bästa flygindustri; denslogs sönder under det andra världskriget och efter 50 år hade de inte kommittillbaka. Det var en unik resurs vi hade där och på samma sätt var det medubåtsresurserna. Ubåtarna och det tunga kustartilleriet, ERSTA-batterierna,vi hade byggt något väldigt starkt och inte bara så att det gav respekt i vårnära omvärld utan i den större omvärlden.Vi hade ju kontakter med amerikanarna under hela tiden, de var här, DickBowman från Pentagon, Weinberger och sedan under Reagan hade vi ocksåRichard Pearle och alla teknikfrågorna. Vad de såg i Sverige ingav respekt.Vi hade till och med ryska generaler som fick se en del här och som ocksåtog intryck av det. Det gav också respekt och förtroende inom landet. Detvar en bonus att vi hade detta. Därtill hade vi den försvarsindustriella spinoff-en, viktigt för mig personligen och för många andra, skulle jag tro, i denpolitiska ledningen, Fälldin, Palme med flera. Detta var en nationell resurssom Sverige hade, den här flygplansindustrin, förmågan att utveckla flygplanoch det var värt att betala ett pris för detta och jag kan ge en liten parallell.
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Ett annat ärende vi hade på försvarsdepartementet under min tid, det var 
DWW� YL� VNXOOH� VNDIID� Q\D� NXVWUDGDUVWDWLRQHU�� 'HW� YDU� UlWW� VWRU� DIIlU� Sn� ÀHUD�
100 miljoner. Det var internationellt anbudsförfarande med sex, sju till åtta 
företag. På slutet var det två kvar, det var ITT, det amerikanska, och så var 
det Ericsson. Då kom man fram till att det amerikanska anbudet var ungefär 
25 procent billigare än Ericssons och det var besvärligt för regeringen. 
0HWDOODUQD� L� 0|OQGDO� PHG� ÀHUD� OnJ� Sn� RFK� )lOOGLQ� WDODGH� PHG� 3DOPH� RP�
saken. De kom fram till att, nej, här var kostnadsskillnaden för stor. Vi kan 
EHWDOD�HQ�GHO�H[WUD�I|U�GHQ�KlU�VYHQVND�SUR¿OHQ��PHQ�JnU�GHW�|YHU����SURFHQW�
eller vad det var, 50 miljoner eller något sådant i detta fall, då kan vi inte göra 
detta. Det är trots allt skattebetalarnas pengar. Om man hamnade så, köper 
vi utländskt. 

Min poäng är att man är beredd att betala en premie för det svenska upp 
till en viss rimlig nivå. Allt vad jag säger här, var man medveten om. Kunde 
PDQ�In�IUDP�HWW�DFFHSWDEHOW�DQYlQGEDUW�À\JSODQ��VRP�XSSI\OOGH�NUDYHQ�RFK�
EHYDUD�À\JLQGXVWULQ�RFK�EHYDUD�NRPSHWHQVHQ�Vn�YDU�GHW�det man skulle satsa 
på. Lennart Ljung hade också den uppfattningen och bakgrunden. Och, som 
jag sade, det internationella läget hade försämrats från och med 1979 och 
fram till -85, så det var han mycket medveten om och det kanske inte är så 
konstigt då att ni frågade om den där omsvängningen som kom. Jag vill säga 
att den fanns kanske med från början men den blev mera framträdande under 
1981 på grund av det internationella läget och också kontakterna med andra 
länder. Tack. 

Peter lagerblad:
Ja, jag skulle vilja kommentera Carl Björemans inlägg tidigare idag. Jag 
tycker ändå att man själv har medverkat i den där processen i ett hörn och du 
ställde ju frågan om det industripolitiska. När man har hört alla som har varit 
med här idag och beskrivit hur det här projektet kommit till, Svens senaste 
inlägg om säkerhetspolitiken men också försvarspolitiken var på något sätt 
ändå avgörande för hela projektets tillkomst. Och som vi talade om i pausen, 
så tycker jag inte man kan säga att det här var ett rent industriprojekt, som 
VNXOOH�WLOO�I|U�DWW�KnOOD�LJnQJ�V\VVHOVlWWQLQJHQ�Sn�6DDE��6HGDQ�¿QQV�GHW�MX�DOOWLG�
avvägningar inom ramen för detta, naturligtvis på ena eller andra sättet och 

det förstår vi att det inte är så enkelt. Men, när man ser det lite övergripande, 
så tycker jag att när man varit delaktig i processen att det har varit av 
säkerhetspolitiska, försvarspolitiska utgångspunkter för projektet som har 
gällt. Också naturligtvis en klar bonus med de industripolitiska sakerna. 

sven-olof olson:
Jag läste i dagens tidning att en forskare konstaterade att det var viktigt att 
man hade bra försvarsmateriel, inte bara för att föra krig med utan, framför 
allt, för att inge respekt och visa god försvarsvilja. Jag gjorde ju många 
EHV|N� XWRPODQGV� XQGHU� PLQ� WLG� VRP� FKHI� I|U� À\JYDSQHW� RFK� MDJ� PRWWRJ�
många besökare utifrån. Det var ingen tvekan om att även om jag inte hade 
QnJRW� -$6�À\JSODQ�DWW� YLVD�XSS�� Vn�YDU�GH� LPSRQHUDGH�DY� VMlOYD�SURMHNWHW�
som sådant. När jag läste artikeln idag så tänkte jag just på det här att vi 
ingav respekt genom den vilja och förmåga som vi visade upp genom att dels 
KD� HWW� DY�YlUOGHQV�ElVWD� H[LVWHUDQGH� MDNWÀ\JSODQ�� -$����� VDPWLGLJW� VRP�YL�
XWYHFNODGH�HWW�À\JSODQ�L�GHQQD�QDWLRQ�VRP�NXQGH�WlYOD�PHG�YlUOGVQDWLRQHUQD��
Det var oerhört betydelsefullt. Det var ingen tvekan om att mina ord vann 
respekt. Det solade jag mig i glansen av, inom parentes sagt!

bertil Wennerholm:
Jag tror det var Wilhelm Agrell som gav ett namn åt de här effekterna, 
nämligen att man behöver visa ett säkerhetspolitiskt kroppsspråk och det är 
något som man kanske inte alltid velat ta till sig i Sverige, men jag tycker det 
här som Sven-Olle sa är ett exempel på den effekten. 

bengt carlsson: 
Politiska beslut att bevara industri, jag har levt med detta under många, 
många år. Miljövårdsindustri och alltihop. Det är ytterst, ytterst svårt att få. 
Jag tror inte att om det hade varit en bilindustri som var på väg ut, så skulle 
politikerna sagt att vi måste behålla den. Men detta var ett så speciellt projekt, 
så jag tror att det var därför det blev som det blev. I övrigt låter politiker, i 
alla fall enligt min erfarenhet, sådant här vara, så får marknaden göra upp. 
Men detta var för landet viktigt och respekt och teknologi, så det därför det 
blev så. 

Ett annat ärende vi hade på försvarsdepartementet under min tid, det varatt vi skulle skaffa nya kustradarstationer. Det var rätt stor affär på flera100 miljoner. Det var internationellt anbudsförfarande med sex, sju till åttaföretag. På slutet var det två kvar, det var ITT, det amerikanska, och så vardet Ericsson. Då kom man fram till att det amerikanska anbudet var ungefär25 procent billigare än Ericssons och det var besvärligt för regeringen.Metallarna i Mölndal med flera låg på och Fälldin talade med Palme omsaken. De kom fram till att, nej, här var kostnadsskillnaden för stor. Vi kanbetala en del extra för den här svenska profilen, men går det över 25 procenteller vad det var, 50 miljoner eller något sådant i detta fall, då kan vi inte göradetta. Det är trots allt skattebetalarnas pengar. Om man hamnade så, köpervi utländskt.Min poäng är att man är beredd att betala en premie för det svenska upptill en viss rimlig nivå. Allt vad jag säger här, var man medveten om. Kundeman fa fram ett acceptabelt användbart flygplan, som uppfyllde kraven ochbevara flygindustrin och bevara kompetensen så var det det man skulle satsapå. Lennart Ljung hade också den uppfattningen och bakgrunden. Och, somjag sade, det internationella läget hade försämrats från och med 1979 ochfram till -85, så det var han mycket medveten om och det kanske inte är såkonstigt då att ni frågade om den där omsvängningen som kom. Jag vill sägaatt den fanns kanske med från början men den blev mera framträdande under1981 på grund av det internationella läget och också kontakterna med andraländer. Tack.
PETER LAGERBLAD:Ja, jag skulle vilja kommentera Carl Björemans inlägg tidigare idag. Jagtycker ändå att man själv har medverkat i den där processen i ett hörn och duställde ju frågan om det industripolitiska. När man har hört alla som har varitmed här idag och beskrivit hur det här projektet kommit till, Svens senasteinlägg om säkerhetspolitiken men också försvarspolitiken var på något sättändå avgörande för hela projektets tillkomst. Och som vi talade om i pausen,så tycker jag inte man kan säga att det här var ett rent industriprojekt, somskulle till för att hålla igång sysselsättningen på Saab. Sedan finns det ju alltidavvägningar inom ramen för detta, naturligtvis på ena eller andra sättet och

120

det förstår vi att det inte är så enkelt. Men, när man ser det lite övergripande,så tycker jag att när man varit delaktig i processen att det har varit avsäkerhetspolitiska, försvarspolitiska utgångspunkter för projektet som hargällt. Också naturligtvis en klar bonus med de industripolitiska sakerna.
SVEN-OLOF OLSON:Jag läste i dagens tidning att en forskare konstaterade att det var viktigt attman hade bra försvarsmateriel, inte bara för att föra krig med utan, framförallt, för att inge respekt och visa god försvarsvilja. Jag gjorde ju mångabesök utomlands under min tid som chef för flygvapnet och jag mottogmånga besökare utifrån. Det var ingen tvekan om att även om jag inte hadenågot JAS-flygplan att visa upp, så var de imponerade av själva projektetsom sådant. När jag läste artikeln idag så tänkte jag just på det här att viingav respekt genom den vilja och förmåga som vi visade upp genom att delsha ett av världens bästa existerande jaktflygplan, JA 37, samtidigt som viutvecklade ett flygplan i denna nation som kunde tävla med världsnationerna.Det var oerhört betydelsefullt. Det var ingen tvekan om att mina ord vannrespekt. Det solade jag mig i glansen av, inom parentes sagt!
BERTIL WENNERHOLM:Jag tror det var Wilhelm Agrell som gav ett namn åt de här effekterna,nämligen att man behöver visa ett säkerhetspolitiskt kroppsspråk och det ärnågot som man kanske inte alltid velat ta till sig i Sverige, men jag tycker dethär som Sven-011e sa är ett exempel på den effekten.
BENGT CARLSSON:Politiska beslut att bevara industri, jag har levt med detta under många,många år. Miljövårdsindustri och alltihop. Det är ytterst, ytterst svårt att fa.Jag tror inte att om det hade varit en bilindustri som var på väg ut, så skullepolitikerna sagt att vi måste behålla den. Men detta var ett så speciellt projekt,så jag tror att det var därför det blev som det blev. I övrigt låter politiker, ialla fall enligt min erfarenhet, sådant här vara, så får marknaden göra upp.Men detta var för landet viktigt och respekt och teknologi, så det därför detblev så.
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Ett annat ärende vi hade på försvarsdepartementet under min tid, det var 
DWW� YL� VNXOOH� VNDIID� Q\D� NXVWUDGDUVWDWLRQHU�� 'HW� YDU� UlWW� VWRU� DIIlU� Sn� ÀHUD�
100 miljoner. Det var internationellt anbudsförfarande med sex, sju till åtta 
företag. På slutet var det två kvar, det var ITT, det amerikanska, och så var 
det Ericsson. Då kom man fram till att det amerikanska anbudet var ungefär 
25 procent billigare än Ericssons och det var besvärligt för regeringen. 
0HWDOODUQD� L� 0|OQGDO� PHG� ÀHUD� OnJ� Sn� RFK� )lOOGLQ� WDODGH� PHG� 3DOPH� RP�
saken. De kom fram till att, nej, här var kostnadsskillnaden för stor. Vi kan 
EHWDOD�HQ�GHO�H[WUD�I|U�GHQ�KlU�VYHQVND�SUR¿OHQ��PHQ�JnU�GHW�|YHU����SURFHQW�
eller vad det var, 50 miljoner eller något sådant i detta fall, då kan vi inte göra 
detta. Det är trots allt skattebetalarnas pengar. Om man hamnade så, köper 
vi utländskt. 

Min poäng är att man är beredd att betala en premie för det svenska upp 
till en viss rimlig nivå. Allt vad jag säger här, var man medveten om. Kunde 
PDQ�In�IUDP�HWW�DFFHSWDEHOW�DQYlQGEDUW�À\JSODQ��VRP�XSSI\OOGH�NUDYHQ�RFK�
EHYDUD�À\JLQGXVWULQ�RFK�EHYDUD�NRPSHWHQVHQ�Vn�YDU�GHW�det man skulle satsa 
på. Lennart Ljung hade också den uppfattningen och bakgrunden. Och, som 
jag sade, det internationella läget hade försämrats från och med 1979 och 
fram till -85, så det var han mycket medveten om och det kanske inte är så 
konstigt då att ni frågade om den där omsvängningen som kom. Jag vill säga 
att den fanns kanske med från början men den blev mera framträdande under 
1981 på grund av det internationella läget och också kontakterna med andra 
länder. Tack. 

Peter lagerblad:
Ja, jag skulle vilja kommentera Carl Björemans inlägg tidigare idag. Jag 
tycker ändå att man själv har medverkat i den där processen i ett hörn och du 
ställde ju frågan om det industripolitiska. När man har hört alla som har varit 
med här idag och beskrivit hur det här projektet kommit till, Svens senaste 
inlägg om säkerhetspolitiken men också försvarspolitiken var på något sätt 
ändå avgörande för hela projektets tillkomst. Och som vi talade om i pausen, 
så tycker jag inte man kan säga att det här var ett rent industriprojekt, som 
VNXOOH�WLOO�I|U�DWW�KnOOD�LJnQJ�V\VVHOVlWWQLQJHQ�Sn�6DDE��6HGDQ�¿QQV�GHW�MX�DOOWLG�
avvägningar inom ramen för detta, naturligtvis på ena eller andra sättet och 

det förstår vi att det inte är så enkelt. Men, när man ser det lite övergripande, 
så tycker jag att när man varit delaktig i processen att det har varit av 
säkerhetspolitiska, försvarspolitiska utgångspunkter för projektet som har 
gällt. Också naturligtvis en klar bonus med de industripolitiska sakerna. 

sven-olof olson:
Jag läste i dagens tidning att en forskare konstaterade att det var viktigt att 
man hade bra försvarsmateriel, inte bara för att föra krig med utan, framför 
allt, för att inge respekt och visa god försvarsvilja. Jag gjorde ju många 
EHV|N� XWRPODQGV� XQGHU� PLQ� WLG� VRP� FKHI� I|U� À\JYDSQHW� RFK� MDJ� PRWWRJ�
många besökare utifrån. Det var ingen tvekan om att även om jag inte hade 
QnJRW� -$6�À\JSODQ�DWW� YLVD�XSS�� Vn�YDU�GH� LPSRQHUDGH�DY� VMlOYD�SURMHNWHW�
som sådant. När jag läste artikeln idag så tänkte jag just på det här att vi 
ingav respekt genom den vilja och förmåga som vi visade upp genom att dels 
KD� HWW� DY�YlUOGHQV�ElVWD� H[LVWHUDQGH� MDNWÀ\JSODQ�� -$����� VDPWLGLJW� VRP�YL�
XWYHFNODGH�HWW�À\JSODQ�L�GHQQD�QDWLRQ�VRP�NXQGH�WlYOD�PHG�YlUOGVQDWLRQHUQD��
Det var oerhört betydelsefullt. Det var ingen tvekan om att mina ord vann 
respekt. Det solade jag mig i glansen av, inom parentes sagt!

bertil Wennerholm:
Jag tror det var Wilhelm Agrell som gav ett namn åt de här effekterna, 
nämligen att man behöver visa ett säkerhetspolitiskt kroppsspråk och det är 
något som man kanske inte alltid velat ta till sig i Sverige, men jag tycker det 
här som Sven-Olle sa är ett exempel på den effekten. 

bengt carlsson: 
Politiska beslut att bevara industri, jag har levt med detta under många, 
många år. Miljövårdsindustri och alltihop. Det är ytterst, ytterst svårt att få. 
Jag tror inte att om det hade varit en bilindustri som var på väg ut, så skulle 
politikerna sagt att vi måste behålla den. Men detta var ett så speciellt projekt, 
så jag tror att det var därför det blev som det blev. I övrigt låter politiker, i 
alla fall enligt min erfarenhet, sådant här vara, så får marknaden göra upp. 
Men detta var för landet viktigt och respekt och teknologi, så det därför det 
blev så. 

Ett annat ärende vi hade på försvarsdepartementet under min tid, det varatt vi skulle skaffa nya kustradarstationer. Det var rätt stor affär på flera100 miljoner. Det var internationellt anbudsförfarande med sex, sju till åttaföretag. På slutet var det två kvar, det var ITT, det amerikanska, och så vardet Ericsson. Då kom man fram till att det amerikanska anbudet var ungefär25 procent billigare än Ericssons och det var besvärligt för regeringen.Metallarna i Mölndal med flera låg på och Fälldin talade med Palme omsaken. De kom fram till att, nej, här var kostnadsskillnaden för stor. Vi kanbetala en del extra för den här svenska profilen, men går det över 25 procenteller vad det var, 50 miljoner eller något sådant i detta fall, då kan vi inte göradetta. Det är trots allt skattebetalarnas pengar. Om man hamnade så, köpervi utländskt.Min poäng är att man är beredd att betala en premie för det svenska upptill en viss rimlig nivå. Allt vad jag säger här, var man medveten om. Kundeman fa fram ett acceptabelt användbart flygplan, som uppfyllde kraven ochbevara flygindustrin och bevara kompetensen så var det det man skulle satsapå. Lennart Ljung hade också den uppfattningen och bakgrunden. Och, somjag sade, det internationella läget hade försämrats från och med 1979 ochfram till -85, så det var han mycket medveten om och det kanske inte är såkonstigt då att ni frågade om den där omsvängningen som kom. Jag vill sägaatt den fanns kanske med från början men den blev mera framträdande under1981 på grund av det internationella läget och också kontakterna med andraländer. Tack.
PETER LAGERBLAD:Ja, jag skulle vilja kommentera Carl Björemans inlägg tidigare idag. Jagtycker ändå att man själv har medverkat i den där processen i ett hörn och duställde ju frågan om det industripolitiska. När man har hört alla som har varitmed här idag och beskrivit hur det här projektet kommit till, Svens senasteinlägg om säkerhetspolitiken men också försvarspolitiken var på något sättändå avgörande för hela projektets tillkomst. Och som vi talade om i pausen,så tycker jag inte man kan säga att det här var ett rent industriprojekt, somskulle till för att hålla igång sysselsättningen på Saab. Sedan finns det ju alltidavvägningar inom ramen för detta, naturligtvis på ena eller andra sättet och
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det förstår vi att det inte är så enkelt. Men, när man ser det lite övergripande,så tycker jag att när man varit delaktig i processen att det har varit avsäkerhetspolitiska, försvarspolitiska utgångspunkter för projektet som hargällt. Också naturligtvis en klar bonus med de industripolitiska sakerna.
SVEN-OLOF OLSON:Jag läste i dagens tidning att en forskare konstaterade att det var viktigt attman hade bra försvarsmateriel, inte bara för att föra krig med utan, framförallt, för att inge respekt och visa god försvarsvilja. Jag gjorde ju mångabesök utomlands under min tid som chef för flygvapnet och jag mottogmånga besökare utifrån. Det var ingen tvekan om att även om jag inte hadenågot JAS-flygplan att visa upp, så var de imponerade av själva projektetsom sådant. När jag läste artikeln idag så tänkte jag just på det här att viingav respekt genom den vilja och förmåga som vi visade upp genom att delsha ett av världens bästa existerande jaktflygplan, JA 37, samtidigt som viutvecklade ett flygplan i denna nation som kunde tävla med världsnationerna.Det var oerhört betydelsefullt. Det var ingen tvekan om att mina ord vannrespekt. Det solade jag mig i glansen av, inom parentes sagt!
BERTIL WENNERHOLM:Jag tror det var Wilhelm Agrell som gav ett namn åt de här effekterna,nämligen att man behöver visa ett säkerhetspolitiskt kroppsspråk och det ärnågot som man kanske inte alltid velat ta till sig i Sverige, men jag tycker dethär som Sven-011e sa är ett exempel på den effekten.
BENGT CARLSSON:Politiska beslut att bevara industri, jag har levt med detta under många,många år. Miljövårdsindustri och alltihop. Det är ytterst, ytterst svårt att fa.Jag tror inte att om det hade varit en bilindustri som var på väg ut, så skullepolitikerna sagt att vi måste behålla den. Men detta var ett så speciellt projekt,så jag tror att det var därför det blev som det blev. I övrigt låter politiker, ialla fall enligt min erfarenhet, sådant här vara, så får marknaden göra upp.Men detta var för landet viktigt och respekt och teknologi, så det därför detblev så.
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bertil Wennerholm:
Ska vi avsluta paneldebatten med det och släppa in auditoriet? Men, jag skulle 
först vilja kommentera det här med möjligen dåliga samveten, som skymtar 
igenom ibland, att vi trots allt inte behandlade de här utländska offerterna 
riktigt rättvist. Jag tror inte att vi behöver skämmas inför amerikanarna med 
deras Buy American Act��0DQ�NDQ�MX�WLWWD�Sn�WYn�À\JSODQVSURMHNW��GlU�GH�KDU�
köpt utländskt och det gäller den brittiska English Electric Canberra som var 
tvungen att byggas om och levereras av Martin som B-57 och det gäller även 
>+DZNHU@�+DUULHU��VRP�RFNVn�SURGXFHUDGHV�L�86$�LQQDQ�PDQ�NXQGH�N|SD�GHQ�
där, så de kan ju bara titta på sig själva först. 

Sedan så har jag i min D-uppsats, som varit uppe några gånger här, ni 
tröttnar väl på den nu, gjort en jämförelse mellan olika länder av den andel av 
GH�I|UVYDUVXWJLIWHU�PDQ�KDGH�VRP�PDQ�ODGH�Sn�VLQD�À\JYDSHQ��'HQ�YLVDGH�DWW�
Sverige låg förhållandevis högt och vi kom under slutet på 1950-talet upp på 
en procentsats om 40, som andel av försvarsutgifterna. Den steg sedan 1962 
till 48 procent men sedan sjönk den ner till nivån 40 procent igen. Krister 
Pallin på FOA, som har tittat närmare på det här, konstaterade att den här 
nivån ligger konstant fram till 1992, där hans studie avslutades.15 Där kan 
man alltså se att i alla fall under 1980-talet så medförde inte JAS-projektet 
DWW�GH�DQGUD� I|UVYDUVJUHQDUQD�¿FN�PLQGUH�DQGHO�DY� I|UVYDUVDQVODJHQ�lQ�GH�
hade fått tidigare.

carl björeman:
-DJ� KDU� XSSIDWWDW� 3HWHU� /DJHUEODGV� nVLNW� PHQ� GHW� ¿QQV� LQJHW� UHQW� VW|G� I|U�
detta. Faktum är ju att det har aldrig, sedan kronprins Karl Johan Bernadotte 
gjorde sitt bedömande i Örebro 1812, gjorts ett strategiskt bedömande i 
meningen klara ut vad är kravet, vad är resurserna? Med hänsyn till realism i 
bägge sakerna, det har inte gjorts. Jo, det har gjorts en gång. Helge Jung 1945 
men han blev ju överkörd, för det passade inte politikerna. Det är mitt svar 
till ditt påstående. 

eric KrönmarK:
Jag vill kommentera bara lite grand här. Det har blivit en ny struktur här 
på upphandling och så vidare, och där kan jag inte frånkänna mig ett visst 

���:HQQHUKROP��������)R..�QU�����V�����±�����lYHQ�WDEHOO����RFK�GLDJUDP�����3DOOLQ��¿J�
4.3, s. 62.

ansvar. Och jag kan säga det, att en av nyckelpersonerna sitter här och det är 
Bengt Carlsson. Jag kan säga att orsaken till att jag tog det här beslutet efter 
regeringsskiftet andra gången där, var att jag kom underfund med att det inte 
var rimligt med det system vi hade, och det var alltså när Viggen tappade 
vingarna. Man kunde inte klara ut var ansvaret fanns här, utan det blev så att 
VNDWWHEHWDODUQD�¿FN�VYDUD�I|U�GHW�KlU��*HQRP�DWW�MDJ�VNLFNDGH�%HQJW�&DUOVVRQ�
i departementet som kunde tillämpa vissa internationella regler och det var 
DWW�PDQ�VNXOOH�LQWH�N|SD�;�DQWDO�À\JSODQ�XWDQ�PDQ�VNXOOH�N|SD�IXQNWLRQHQ�
DY�;�DQWDO�À\JSODQ��'lUDY�Vn�VNXOOH�PDWHULHOYHUNHWV�UROO�I|UlQGUDV��GH�VNXOOH�
DOOWVn�LQWH�Vn�DWW�VlJD�YDUD�PHGNRQVWUXNW|UHU��XWDQ�GH�VNXOOH�YDUD�NYDOL¿FHUDGH�
köpare. 

Jag kan väl erkänna nu efteråt att det här med att gå ut med en internationell 
offertförfrågan, det är klart det fanns ju ett motiv här; ett av motiven var att 
PDQ�VNXOOH� WULJJD�VYHQVN�À\JLQGXVWUL��0HQ�GHW� IDQQV�YHUNOLJHQ�HWW�DOOPlQW�
säkerhetsintresse; vi skulle verkligen se till att den spetsindustri vi hade, det 
var den som skulle bevaras. Och det som Sven sa, det hade sin betydelse 
rent säkerhetspolitiskt med det läge som vi hade på den tiden. Jag kan bara 
konstatera att det här, när man tittar efteråt, så blev ju det här lyckat. Det 
enda jag kan säga att industrigruppen JAS, den kom ju också till genom 
viss utpressning. Det var så att jag bjöd in alla försvarsindustrierna på en 
middag på Grand Hotel och middagen, måste jag säga, var av hög kvalité 
PHQ�GHW�EOHY�HWW�MlYOLJW�KnUW�EXGVNDS�RFK�GHW�YDU��´%LOGD�QX�HQ�NYDOL¿FHUDG�
industrigrupp och ta er det här ansvaret annars går det till utlandet”, och jag 
kan bara säga att den här utpressningen fungerade. Tack! 

hans lindblad:
Jag tillhörde ju riksdagen under den tid när avgörande beslut fattades rörande 
det projekt dagen handlar om. Enligt grundlagen utgår all offentlig makt från 
folket. Men just som gammal parlamentariker kan det kännas lite främmande 
att få höra att Marcus Wallenberg och ett statsråd ansåg sig kunna ge varandra 
tidiga löften. Det var inte sådant som ansågs nödvändigt att berätta för oss i 
SDUODPHQWDULVND�XWUHGQLQJDU�RFK�L�ULNVGDJHQV�I|UYDUVXWVNRWW��9L�¿FN�GlUHPRW�
YHWD�JDQVND�P\FNHW�RP�YDG�g%� W\FNWH�RFK�¿FN�HQ�GHO� LQIRUPDWLRQ�GLUHNW�
från industrin. Numera är det ju också känt att det förekom ett omfattande 

BERTIL WENNERHOLM:Ska vi avsluta paneldebatten med det och släppa in auditoriet? Men, jag skulleförst vilja kommentera det här med möjligen dåliga samveten, som skymtarigenom ibland, att vi trots allt inte behandlade de här utländska offerternariktigt rättvist. Jag tror inte att vi behöver skämmas inför amerikanarna medderas Buy American Act. Man kan ju titta på två flygplansprojekt, där de harköpt utländskt och det gäller den brittiska English Electric Canberra som vartvungen att byggas om och levereras av Martin som B-57 och det gäller även[Hawker] Harrier, som också producerades i USA innan man kunde köpa dendär, så de kan ju bara titta på sig själva först.Sedan så har jag i min D-uppsats, som varit uppe några gånger här, nitröttnar väl på den nu, gjort en jämförelse mellan olika länder av den andel avde försvarsutgifter man hade som man lade på sina flygvapen. Den visade attSverige låg förhållandevis högt och vi kom under slutet på 1950-talet upp påen procentsats om 40, som andel av försvarsutgifterna. Den steg sedan 1962till 48 procent men sedan sjönk den ner till nivån 40 procent igen. KristerPallin på FOA, som har tittat närmare på det här, konstaterade att den härnivån ligger konstant fram till 1992, där hans studie avslutades.15 Där kanman alltså se att i alla fall under 1980-talet så medförde inte JAS-projektetatt de andra försvarsgrenarna fick mindre andel av försvarsanslagen än dehade fått tidigare.
CARL BJÖREMAN:Jag har uppfattat Peter Lagerblads åsikt men det finns inget rent stöd fördetta. Faktum är ju att det har aldrig, sedan kronprins Karl Johan Bernadottegjorde sitt bedömande i Örebro 1812, gjorts ett strategiskt bedömande imeningen klara ut vad är kravet, vad är resurserna? Med hänsyn till realism ibägge sakerna, det har inte gjorts. Jo, det har gjorts en gång. Helge Jung 1945men han blev ju överkörd, för det passade inte politikerna. Det är mitt svartill ditt påstående.
ERIC KRÖNMARK:Jag vill kommentera bara lite grand här. Det har blivit en ny struktur härpå upphandling och så vidare, och där kan jag inte frånkänna mig ett visst
15 Wennerholm (2006, Fol(K. nr 8). s. 132-135, även tabell 28 och diagram 29. Pallin, fig4.3, s. 62.
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ansvar. Och jag kan säga det, att en av nyckelpersonerna sitter här och det ärBengt Carlsson. Jag kan säga att orsaken till att jag tog det här beslutet efterregeringsskiftet andra gången där, var att jag kom underfund med att det intevar rimligt med det system vi hade, och det var alltså när Viggen tappadevingarna. Man kunde inte klara ut var ansvaret fanns här, utan det blev så attskattebetalarna fick svara för det här. Genom att jag skickade Bengt Carlssoni departementet som kunde tillämpa vissa internationella regler och det varatt man skulle inte köpa X antal flygplan utan man skulle köpa funktionenav X antal flygplan. Därav så skulle materielverkets roll förändras, de skullealltså inte så att säga vara medkonstruktörer, utan de skulle vara kvalificeradeköpare.Jag kan väl erkänna nu efteråt att det här med att gå ut med en internationelloffertförfrågan, det är klart det fanns ju ett motiv här; ett av motiven var attman skulle trigga svensk flygindustri. Men det fanns verkligen ett allmäntsäkerhetsintresse; vi skulle verkligen se till att den spetsindustri vi hade, detvar den som skulle bevaras. Och det som Sven sa, det hade sin betydelserent säkerhetspolitiskt med det läge som vi hade på den tiden. Jag kan barakonstatera att det här, när man tittar efteråt, så blev ju det här lyckat. Detenda jag kan säga att industrigruppen JAS, den kom ju också till genomviss utpressning. Det var så att jag bjöd in alla försvarsindustrierna på enmiddag på Grand Hotel och middagen, måste jag säga, var av hög kvalitmen det blev ett jävligt hårt budskap och det var: "Bilda nu en kvalificeradindustrigrupp och ta er det här ansvaret annars går det till utlandet", och jagkan bara säga att den här utpressningen fungerade. Tack!
HANS LINDBLAD:Jag tillhörde ju riksdagen under den tid när avgörande beslut fattades rörandedet projekt dagen handlar om. Enligt grundlagen utgår all offentlig makt frånfolket. Men just som gammal parlamentariker kan det kännas lite främmandeatt få höra att Marcus Wallenberg och ett statsråd ansåg sig kunna ge varandratidiga löften. Det var inte sådant som ansågs nödvändigt att berätta för oss iparlamentariska utredningar och i riksdagens förvarsutskott. Vi fick däremotveta ganska mycket om vad ÖB tyckte och fick en del information direktfrån industrin. Numera är det ju också känt att det förekom ett omfattande
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bertil Wennerholm:
Ska vi avsluta paneldebatten med det och släppa in auditoriet? Men, jag skulle 
först vilja kommentera det här med möjligen dåliga samveten, som skymtar 
igenom ibland, att vi trots allt inte behandlade de här utländska offerterna 
riktigt rättvist. Jag tror inte att vi behöver skämmas inför amerikanarna med 
deras Buy American Act��0DQ�NDQ�MX�WLWWD�Sn�WYn�À\JSODQVSURMHNW��GlU�GH�KDU�
köpt utländskt och det gäller den brittiska English Electric Canberra som var 
tvungen att byggas om och levereras av Martin som B-57 och det gäller även 
>+DZNHU@�+DUULHU��VRP�RFNVn�SURGXFHUDGHV�L�86$�LQQDQ�PDQ�NXQGH�N|SD�GHQ�
där, så de kan ju bara titta på sig själva först. 

Sedan så har jag i min D-uppsats, som varit uppe några gånger här, ni 
tröttnar väl på den nu, gjort en jämförelse mellan olika länder av den andel av 
GH�I|UVYDUVXWJLIWHU�PDQ�KDGH�VRP�PDQ�ODGH�Sn�VLQD�À\JYDSHQ��'HQ�YLVDGH�DWW�
Sverige låg förhållandevis högt och vi kom under slutet på 1950-talet upp på 
en procentsats om 40, som andel av försvarsutgifterna. Den steg sedan 1962 
till 48 procent men sedan sjönk den ner till nivån 40 procent igen. Krister 
Pallin på FOA, som har tittat närmare på det här, konstaterade att den här 
nivån ligger konstant fram till 1992, där hans studie avslutades.15 Där kan 
man alltså se att i alla fall under 1980-talet så medförde inte JAS-projektet 
DWW�GH�DQGUD� I|UVYDUVJUHQDUQD�¿FN�PLQGUH�DQGHO�DY� I|UVYDUVDQVODJHQ�lQ�GH�
hade fått tidigare.

carl björeman:
-DJ� KDU� XSSIDWWDW� 3HWHU� /DJHUEODGV� nVLNW� PHQ� GHW� ¿QQV� LQJHW� UHQW� VW|G� I|U�
detta. Faktum är ju att det har aldrig, sedan kronprins Karl Johan Bernadotte 
gjorde sitt bedömande i Örebro 1812, gjorts ett strategiskt bedömande i 
meningen klara ut vad är kravet, vad är resurserna? Med hänsyn till realism i 
bägge sakerna, det har inte gjorts. Jo, det har gjorts en gång. Helge Jung 1945 
men han blev ju överkörd, för det passade inte politikerna. Det är mitt svar 
till ditt påstående. 

eric KrönmarK:
Jag vill kommentera bara lite grand här. Det har blivit en ny struktur här 
på upphandling och så vidare, och där kan jag inte frånkänna mig ett visst 

���:HQQHUKROP��������)R..�QU�����V�����±�����lYHQ�WDEHOO����RFK�GLDJUDP�����3DOOLQ��¿J�
4.3, s. 62.

ansvar. Och jag kan säga det, att en av nyckelpersonerna sitter här och det är 
Bengt Carlsson. Jag kan säga att orsaken till att jag tog det här beslutet efter 
regeringsskiftet andra gången där, var att jag kom underfund med att det inte 
var rimligt med det system vi hade, och det var alltså när Viggen tappade 
vingarna. Man kunde inte klara ut var ansvaret fanns här, utan det blev så att 
VNDWWHEHWDODUQD�¿FN�VYDUD�I|U�GHW�KlU��*HQRP�DWW�MDJ�VNLFNDGH�%HQJW�&DUOVVRQ�
i departementet som kunde tillämpa vissa internationella regler och det var 
DWW�PDQ�VNXOOH�LQWH�N|SD�;�DQWDO�À\JSODQ�XWDQ�PDQ�VNXOOH�N|SD�IXQNWLRQHQ�
DY�;�DQWDO�À\JSODQ��'lUDY�Vn�VNXOOH�PDWHULHOYHUNHWV�UROO�I|UlQGUDV��GH�VNXOOH�
DOOWVn�LQWH�Vn�DWW�VlJD�YDUD�PHGNRQVWUXNW|UHU��XWDQ�GH�VNXOOH�YDUD�NYDOL¿FHUDGH�
köpare. 

Jag kan väl erkänna nu efteråt att det här med att gå ut med en internationell 
offertförfrågan, det är klart det fanns ju ett motiv här; ett av motiven var att 
PDQ�VNXOOH� WULJJD�VYHQVN�À\JLQGXVWUL��0HQ�GHW� IDQQV�YHUNOLJHQ�HWW�DOOPlQW�
säkerhetsintresse; vi skulle verkligen se till att den spetsindustri vi hade, det 
var den som skulle bevaras. Och det som Sven sa, det hade sin betydelse 
rent säkerhetspolitiskt med det läge som vi hade på den tiden. Jag kan bara 
konstatera att det här, när man tittar efteråt, så blev ju det här lyckat. Det 
enda jag kan säga att industrigruppen JAS, den kom ju också till genom 
viss utpressning. Det var så att jag bjöd in alla försvarsindustrierna på en 
middag på Grand Hotel och middagen, måste jag säga, var av hög kvalité 
PHQ�GHW�EOHY�HWW�MlYOLJW�KnUW�EXGVNDS�RFK�GHW�YDU��´%LOGD�QX�HQ�NYDOL¿FHUDG�
industrigrupp och ta er det här ansvaret annars går det till utlandet”, och jag 
kan bara säga att den här utpressningen fungerade. Tack! 

hans lindblad:
Jag tillhörde ju riksdagen under den tid när avgörande beslut fattades rörande 
det projekt dagen handlar om. Enligt grundlagen utgår all offentlig makt från 
folket. Men just som gammal parlamentariker kan det kännas lite främmande 
att få höra att Marcus Wallenberg och ett statsråd ansåg sig kunna ge varandra 
tidiga löften. Det var inte sådant som ansågs nödvändigt att berätta för oss i 
SDUODPHQWDULVND�XWUHGQLQJDU�RFK�L�ULNVGDJHQV�I|UYDUVXWVNRWW��9L�¿FN�GlUHPRW�
YHWD�JDQVND�P\FNHW�RP�YDG�g%� W\FNWH�RFK�¿FN�HQ�GHO� LQIRUPDWLRQ�GLUHNW�
från industrin. Numera är det ju också känt att det förekom ett omfattande 

BERTIL WENNERHOLM:Ska vi avsluta paneldebatten med det och släppa in auditoriet? Men, jag skulleförst vilja kommentera det här med möjligen dåliga samveten, som skymtarigenom ibland, att vi trots allt inte behandlade de här utländska offerternariktigt rättvist. Jag tror inte att vi behöver skämmas inför amerikanarna medderas Buy American Act. Man kan ju titta på två flygplansprojekt, där de harköpt utländskt och det gäller den brittiska English Electric Canberra som vartvungen att byggas om och levereras av Martin som B-57 och det gäller även[Hawker] Harrier, som också producerades i USA innan man kunde köpa dendär, så de kan ju bara titta på sig själva först.Sedan så har jag i min D-uppsats, som varit uppe några gånger här, nitröttnar väl på den nu, gjort en jämförelse mellan olika länder av den andel avde försvarsutgifter man hade som man lade på sina flygvapen. Den visade attSverige låg förhållandevis högt och vi kom under slutet på 1950-talet upp påen procentsats om 40, som andel av försvarsutgifterna. Den steg sedan 1962till 48 procent men sedan sjönk den ner till nivån 40 procent igen. KristerPallin på FOA, som har tittat närmare på det här, konstaterade att den härnivån ligger konstant fram till 1992, där hans studie avslutades.15 Där kanman alltså se att i alla fall under 1980-talet så medförde inte JAS-projektetatt de andra försvarsgrenarna fick mindre andel av försvarsanslagen än dehade fått tidigare.
CARL BJÖREMAN:Jag har uppfattat Peter Lagerblads åsikt men det finns inget rent stöd fördetta. Faktum är ju att det har aldrig, sedan kronprins Karl Johan Bernadottegjorde sitt bedömande i Örebro 1812, gjorts ett strategiskt bedömande imeningen klara ut vad är kravet, vad är resurserna? Med hänsyn till realism ibägge sakerna, det har inte gjorts. Jo, det har gjorts en gång. Helge Jung 1945men han blev ju överkörd, för det passade inte politikerna. Det är mitt svartill ditt påstående.
ERIC KRÖNMARK:Jag vill kommentera bara lite grand här. Det har blivit en ny struktur härpå upphandling och så vidare, och där kan jag inte frånkänna mig ett visst
15 Wennerholm (2006, Fol(K. nr 8). s. 132-135, även tabell 28 och diagram 29. Pallin, fig4.3, s. 62.
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ansvar. Och jag kan säga det, att en av nyckelpersonerna sitter här och det ärBengt Carlsson. Jag kan säga att orsaken till att jag tog det här beslutet efterregeringsskiftet andra gången där, var att jag kom underfund med att det intevar rimligt med det system vi hade, och det var alltså när Viggen tappadevingarna. Man kunde inte klara ut var ansvaret fanns här, utan det blev så attskattebetalarna fick svara för det här. Genom att jag skickade Bengt Carlssoni departementet som kunde tillämpa vissa internationella regler och det varatt man skulle inte köpa X antal flygplan utan man skulle köpa funktionenav X antal flygplan. Därav så skulle materielverkets roll förändras, de skullealltså inte så att säga vara medkonstruktörer, utan de skulle vara kvalificeradeköpare.Jag kan väl erkänna nu efteråt att det här med att gå ut med en internationelloffertförfrågan, det är klart det fanns ju ett motiv här; ett av motiven var attman skulle trigga svensk flygindustri. Men det fanns verkligen ett allmäntsäkerhetsintresse; vi skulle verkligen se till att den spetsindustri vi hade, detvar den som skulle bevaras. Och det som Sven sa, det hade sin betydelserent säkerhetspolitiskt med det läge som vi hade på den tiden. Jag kan barakonstatera att det här, när man tittar efteråt, så blev ju det här lyckat. Detenda jag kan säga att industrigruppen JAS, den kom ju också till genomviss utpressning. Det var så att jag bjöd in alla försvarsindustrierna på enmiddag på Grand Hotel och middagen, måste jag säga, var av hög kvalitmen det blev ett jävligt hårt budskap och det var: "Bilda nu en kvalificeradindustrigrupp och ta er det här ansvaret annars går det till utlandet", och jagkan bara säga att den här utpressningen fungerade. Tack!
HANS LINDBLAD:Jag tillhörde ju riksdagen under den tid när avgörande beslut fattades rörandedet projekt dagen handlar om. Enligt grundlagen utgår all offentlig makt frånfolket. Men just som gammal parlamentariker kan det kännas lite främmandeatt få höra att Marcus Wallenberg och ett statsråd ansåg sig kunna ge varandratidiga löften. Det var inte sådant som ansågs nödvändigt att berätta för oss iparlamentariska utredningar och i riksdagens förvarsutskott. Vi fick däremotveta ganska mycket om vad ÖB tyckte och fick en del information direktfrån industrin. Numera är det ju också känt att det förekom ett omfattande
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försvarssamarbete med andra länder utan att riksdagen vid något enda tillfälle 
informerades.

En del kan kanske tycka att det inte gör så mycket om resultatet blir bra i 
sak. Men i ett medborgarperspektiv är det inte oproblematiskt om stora frågor 
U|UDQGH�VNDWWH¿QDQVLHUDGH�YHUNVDPKHWHU�EHKDQGODV�L�DOOWI|U�VOXWQD�UXP�

 

bertil Wennerholm:
Då verkar det som om vi har uttömt dagens ämne och jag skulle vilja tacka 
för alla värdefulla bidrag under dagens seminarier och alldeles särskilt 
naturligtvis till paneldeltagarna. Och jag vill också tacka för ert kurage att 
ställa upp här idag, för jag vet att det är inte är lätt att göra det och tala om 
händelser som ligger drygt 30 år tillbaka i tiden. 

Vi har sett många exempel på meningsskiljaktigheter under framtagningen 
av JAS-projektet, men alla de här olika uppfattningarna som har förts fram 
tyder på att ni alla som har arbetat med den här frågan har haft ett starkt 
engagemang. Det har ju också skinit igenom att vi har fått en bra produkt, 
som resultat av de här ansträngningarna. Jag skulle vilja att vi ger alla 
deltagarna här en varm applåd, inte bara för att de ställde upp idag utan även 
för de insatser som gjordes på den här tiden. Tack ska ni ha! 

(Applåder)

'HW�¿QQV�HWW�SHUVRQOLJW�VNlO�DWW�MDJ�W\FNHU�GHW�KDU�YDULW�UROLJW�DWW�In�XSSJLIWHQ�
att leda det här seminariet. B3LA-beredningen föranledde mig nämligen att 
försöka kasta mig in i försvarsdebatten. Det misslyckades fullständigt och 
jag har två refuseringsbrev från Svenska Dagbladet från september och 
november 1977 på inlägg till ”Brännpunkt” där jag försökte tala om att jag 
W\FNWH�DWW�GHW�LQWH�VNXOOH�¿QQDV�QnJRW�HNRQRPLVNW�XWU\PPH�I|U�%�/$��RFK�DWW�
VDWVQLQJHQ�Sn�GHW�VWRG�L�VWULG�PHG�À\JVWDEVFKHIHQ�+DQV�1HLMV�HJHQ�EHWRQLQJ�
av jaktförsvarets betydelse strax innan den här rapporten. Det var nämligen 
1975 han hade skrivit detta i en årsberättelse i Krigsvetenskapsakademien. 
Tyvärr kan jag alltså inte påstå att jag har påverkat den här debatten, eftersom 
inlägget aldrig blev infört, men jag har de här breven kvar. 

Seminariet har visat att ämnet vore värt att vidareutveckla och jag hoppas 
att någon eller några statsvetare, industri- och/eller teknikhistoriker ville ta 
på sig att skriva en avhandling om JAS-projektet. Alla som har deltagit här 
har på något sätt varit engagerade i projektet, det har ju varit poängen med 

Seminariets avslutning:
Summering och avsedd dokumentation

försvarssamarbete med andra länder utan att riksdagen vid något enda tillfälleinformerades.En del kan kanske tycka att det inte gör så mycket om resultatet blir bra isak. Men i ett medborgarperspektiv är det inte oproblematiskt om stora frågorrörande skattefinansierade verksamheter behandlas i alltför slutna rum.
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Seminariets avslutning:Summering och avsedd dokumentation
BERTIL WENNERHOLM:Då verkar det som om vi har uttömt dagens ämne och jag skulle vilja tackaför alla värdefulla bidrag under dagens seminarier och alldeles särskiltnaturligtvis till paneldeltagarna. Och jag vill också tacka för ert kurage attställa upp här idag, för jag vet att det är inte är lätt att göra det och tala omhändelser som ligger drygt 30 år tillbaka i tiden.Vi har sett många exempel på meningsskiljaktigheter under framtagningenav JAS-projektet, men alla de här olika uppfattningarna som har förts framtyder på att ni alla som har arbetat med den här frågan har haft ett starktengagemang. Det har ju också skinit igenom att vi har fått en bra produkt,som resultat av de här ansträngningarna. Jag skulle vilja att vi ger alladeltagarna här en varm applåd, inte bara för att de ställde upp idag utan ävenför de insatser som gjordes på den här tiden. Tack ska ni ha!

(Applåder)
Det finns ett personligt skäl att jag tycker det har varit roligt att få uppgiftenatt leda det här seminariet. B3LA-beredningen föranledde mig nämligen attförsöka kasta mig in i försvarsdebatten. Det misslyckades fullständigt ochjag har två refuseringsbrev från Svenska Dagbladet från september ochnovember 1977 på inlägg till "Brännpunkt" där jag försökte tala om att jagtyckte att det inte skulle finnas något ekonomiskt utrymme för B3LA, och attsatsningen på det stod i strid med flygstabschefen Hans Neijs egen betoningav jaktförsvarets betydelse strax innan den här rapporten. Det var nämligen1975 han hade skrivit detta i en årsberättelse i Krigsvetenskapsakademien.Tyvärr kan jag alltså inte påstå att jag har påverkat den här debatten, eftersominlägget aldrig blev infört, men jag har de här breven kvar.Seminariet har visat att ämnet vore värt att vidareutveckla och jag hoppasatt någon eller några statsvetare, industri- och/eller teknikhistoriker ville tapå sig att skriva en avhandling om JAS-projektet. Alla som har deltagit härhar på något sätt varit engagerade i projektet, det har ju varit poängen med
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försvarssamarbete med andra länder utan att riksdagen vid något enda tillfälle 
informerades.

En del kan kanske tycka att det inte gör så mycket om resultatet blir bra i 
sak. Men i ett medborgarperspektiv är det inte oproblematiskt om stora frågor 
U|UDQGH�VNDWWH¿QDQVLHUDGH�YHUNVDPKHWHU�EHKDQGODV�L�DOOWI|U�VOXWQD�UXP�

 

bertil Wennerholm:
Då verkar det som om vi har uttömt dagens ämne och jag skulle vilja tacka 
för alla värdefulla bidrag under dagens seminarier och alldeles särskilt 
naturligtvis till paneldeltagarna. Och jag vill också tacka för ert kurage att 
ställa upp här idag, för jag vet att det är inte är lätt att göra det och tala om 
händelser som ligger drygt 30 år tillbaka i tiden. 

Vi har sett många exempel på meningsskiljaktigheter under framtagningen 
av JAS-projektet, men alla de här olika uppfattningarna som har förts fram 
tyder på att ni alla som har arbetat med den här frågan har haft ett starkt 
engagemang. Det har ju också skinit igenom att vi har fått en bra produkt, 
som resultat av de här ansträngningarna. Jag skulle vilja att vi ger alla 
deltagarna här en varm applåd, inte bara för att de ställde upp idag utan även 
för de insatser som gjordes på den här tiden. Tack ska ni ha! 

(Applåder)

'HW�¿QQV�HWW�SHUVRQOLJW�VNlO�DWW�MDJ�W\FNHU�GHW�KDU�YDULW�UROLJW�DWW�In�XSSJLIWHQ�
att leda det här seminariet. B3LA-beredningen föranledde mig nämligen att 
försöka kasta mig in i försvarsdebatten. Det misslyckades fullständigt och 
jag har två refuseringsbrev från Svenska Dagbladet från september och 
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Seminariet har visat att ämnet vore värt att vidareutveckla och jag hoppas 
att någon eller några statsvetare, industri- och/eller teknikhistoriker ville ta 
på sig att skriva en avhandling om JAS-projektet. Alla som har deltagit här 
har på något sätt varit engagerade i projektet, det har ju varit poängen med 

Seminariets avslutning:
Summering och avsedd dokumentation

försvarssamarbete med andra länder utan att riksdagen vid något enda tillfälleinformerades.En del kan kanske tycka att det inte gör så mycket om resultatet blir bra isak. Men i ett medborgarperspektiv är det inte oproblematiskt om stora frågorrörande skattefinansierade verksamheter behandlas i alltför slutna rum.
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Seminariets avslutning:Summering och avsedd dokumentation
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hela vittnesseminariet, och nu krävs det att en skolad vetenskapsman eller 
-kvinna utifrån granskar skeendet. Idag har vi varit tvungna att begränsa 
oss till inledningsskedet, men i en avhandling bör man även titta på vad de 
ursprungliga övervägandena och besluten ledde till. Jag tackar för min tid 
under det här seminariet och ber att få lämna ordet igen till forskningsledaren 
Kent Zetterberg. 

Kent Zetterberg: 
-DJ�VND�EDUD�NRUW�DYVOXWD�Gn��0HQ�GHW�¿QQV�MX�HQ�DYKDQGOLQJ�DY�,QJHPDU�'|UIHU�
om Viggen-projektet och den borde få en uppföljare rörande JAS-projektet, 
en av de stora satsningarna i svensk historia. Inom FoKK-projektet kommer 
vi att ta hand om seminariet och göra utskrifter och vi hoppas att det har gått 
in. Vi får se på dagens inspelningar och sedan kommer vi att återkomma 
till samtliga för granskning inför den slutgiltiga dokumentationen. Vi har ju 
arbetat med vittnesseminariedokumentation som också är ett viktigt underlag 
för fortsatt forskning och som är allmänt viktig. Jag tycker den här dagen har 
givit väldigt mycket och på något sätt är det ju slumpen som gör att bitarna 
hakar i varandra här. Det märktes redan i det första temat, hur de olika bitarna 
passade in i varandra. Jag tror att det här kommer att bli väldigt värdefullt när 
vi får den slutliga dokumentationen i form av en FoKK-rapport och då ska vi 
återkomma om detta. Dagen har varit lång, men den har varit givande. Stort 
tack alla deltagare. Stort tack publiken, också. 

(Applåder)
 

Förspelet till JAS-projektet
Eric Krönmark tar upp den intressanta aspekten att utan förspelet med 
GHW� ROLND� VHGHUPHUD� I|UNDVWDGH� À\JSODQVSURMHNWHQ� KDGH� LQWH� GH� SROLWLVND�
förutsättningarna förelegat för att JAS-projektet skulle kunna realiseras som 
VNHGGH��V�������'HW�¿QQV�DQOHGQLQJ�DWW�WD�IDVWD�Sn�GHWWD�Q\DQVHUDGH�SHUVSHNWLY�
på de projekt som visserligen kom att förkastas, men som utreddes med 
stort allvar. Arbetet med dem bidrog till att kompetens vidmakthölls i såväl 
staberna som materielverket och andra myndigheter som i industrin intill 
dess tiden var mogen för JAS-projektet.

Politisk förankring
Sven Hirdman redovisade å ena sidan en detaljerad sammanställning av 
orienteringar som av den borgerliga regeringen gjordes för socialdemokraterna 
L� À\JSODQVDQVNDIIQLQJVIUnJDQ� RFK� DWW� GHVVD� YLG� QnJUD� WLOOIlOOHQ� DYE|MGH�
information, men man får uppfattningen att samarbetet över blockgränserna 
i stort fungerade väl (s. 25, 27 f, 36 f samt bilaga 5). Å andra sidan uppgav 
Erik-Johan Hjelm att det, enligt Ulf Larssons uppgifter till Nils Sköld, inte 
skedde några diskussioner i frågan mellan de politiska parterna (s. 77 samt 
84 f). Intervjuer med de under seminariet nämnda men inte deltagande 
socialdemokratiska politikerna och forskning i Arbetarrörelsens arkiv borde 
kunna bidra till att ge större klarhet i frågan om den politiska förankringen.

5ROOVSHOHW�PHOODQ�VWDWVPDNWHUQD�RFK�À\JLQGXVWULQ
'HW� I|UHOLJJHU� HQ� NULWLVN� V\Q� Sn� À\JYDSQHWV� OnQJVLNWVSODQHULQJ� DY�
À\JSODQVDQVNDIIQLQJHQ�� )|UHWUlGDUQD� I|U� GHQQD� V\Q� KlYGDU� DWW� GHQ� VHGDQ�
�����WDOHW�HPDQHUDQGH�DQVNDIIQLQJVWDNWHQ��VRP�VNXOOH�WLOOI|UVlNUD�À\JYDSQHW�
HWW��UHODWLYW��MlPQW�WLOOÀ|GH�DY�PRGHUQ�À\JPDWHULHO�JUXQGDW�Sn�HQ�YlOHWDEOHUDG�
LQKHPVN�À\JLQGXVWUL��L�SUDNWLNHQ�OHGGH�WLOO�HQ�|YHUSURGXNWLRQ�DY�À\JSODQ��'HQ�
ska ha varit ekonomiskt ogynnsam och lett till att modern materiel skrotades i 
förtid. Industrin ska ha fått en för stor roll i bestämningen av omsättningstakten 
och i praktiken ska detta ha lett till att de andra försvarsgrenarnas ekonomi 

5HÀHNWLRQHU�DY�PRGHUDWRUQ�HIWHU�VHPLQDULHWhela vittnesseminariet, och nu krävs det att en skolad vetenskapsman eller-kvinna utifrån granskar skeendet. Idag har vi varit tvungna att begränsaoss till inledningsskedet, men i en avhandling bör man även titta på vad deursprungliga övervägandena och besluten ledde till. Jag tackar för min tidunder det här seminariet och ber att få lämna ordet igen till forskningsledarenKent Zetterberg.
KENT ZETTERBERG:Jag ska bara kort avsluta då. Men det finns ju en avhandling av Ingemar Dörferom Viggen-projektet och den borde få en uppfölj are rörande JAS-projektet,en av de stora satsningarna i svensk historia. Inom FoKK-projektet kommervi att ta hand om seminariet och göra utskrifter och vi hoppas att det har gåttin. Vi far se på dagens inspelningar och sedan kommer vi att återkommatill samtliga för granskning inför den slutgiltiga dokumentationen. Vi har juarbetat med vittnesseminariedokumentation som också är ett viktigt underlagför fortsatt forskning och som är allmänt viktig. Jag tycker den här dagen hargivit väldigt mycket och på något sätt är det ju slumpen som gör att bitarnahakar i varandra här. Det märktes redan i det första temat, hur de olika bitarnapassade in i varandra. Jag tror att det här kommer att bli väldigt värdefullt närvi far den slutliga dokumentationen i form av en FoKK-rapport och då ska viåterkomma om detta. Dagen har varit lång, men den har varit givande. Storttack alla deltagare. Stort tack publiken, också.

(Applåder)
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Reflektioner av moderatorn efter seminariet
Förspelet till JAS-projektetEric Krönmark tar upp den intressanta aspekten att utan förspelet meddet olika sedermera förkastade flygplansprojekten hade inte de politiskaförutsättningarna förelegat för att JAS-projektet skulle kunna realiseras somskedde (s. 21). Det finns anledning att ta fasta på detta nyanserade perspektivpå de projekt som visserligen kom att förkastas, men som utreddes medstort allvar. Arbetet med dem bidrog till att kompetens vidmakthölls i såvälstaberna som materielverket och andra myndigheter som i industrin intilldess tiden var mogen för JAS-projektet.
Politisk förankringSven Hirdman redovisade å ena sidan en detaljerad sammanställning avorienteringar som av den borgerliga regeringen gjordes för socialdemokraternai flygplansanskaffningsfrågan och att dessa vid några tillfällen avböjdeinformation, men man får uppfattningen att samarbetet över blockgränsernai stort fungerade väl (s. 25, 27 f, 36 f samt bilaga 5). A andra sidan uppgavErik-Johan Hjelm att det, enligt Ulf Larssons uppgifter till Nils Sköld, inteskedde några diskussioner i frågan mellan de politiska parterna (s. 77 samt84 f). Intervjuer med de under seminariet nämnda men inte deltagandesocialdemokratiska politikerna och forskning i Arbetarrörelsens arkiv bordekunna bidra till att ge större klarhet i frågan om den politiska förankringen.
Rollspelet mellan statsmakterna och flygindustrinDet föreligger en kritisk syn på flygvapnets långsiktsplanering avflygplansanskaffningen. Företrädarna för denna syn hävdar att den sedan1930-talet emanerande anskaffningstakten, som skulle tillförsäkra flygvapnetett (relativt) jämnt tillflöde av modern flygmateriel grundat på en väletableradinhemsk flygindustri, i praktiken ledde till en överproduktion av flygplan. Denska ha varit ekonomiskt ogynnsam och lett till att modern materiel skrotades iförtid. Industrin ska ha fatt en för stor roll i bestämningen av omsättningstaktenoch i praktiken ska detta ha lett till att de andra försvarsgrenarnas ekonomi
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missgynnades (s. 32). Carl Björeman var den som ventilerade sådana tankar 
under seminariet (s. 40).

Företrädarna för denna syn bortser ofta från att det skedde en successiv 
QHGGUDJQLQJ�DY�WDNWHQ��VRP�IUnQ�E|UMDQ�DYVnJ�RPVlWWQLQJ�DY�À\JSODQVEHVWnQGHW�
I|U�WUH�ÀRWWLOMHU��i����À\JSODQ��RP�nUHW�RFK�VRP�K|OO�WLOO�VOXWHW�DY������WDOHW��
'lUHIWHU� VNHGGH� HQ�QHGWUDSSQLQJ� WLOO� HQ�ÀRWWLOM� RP�nUHW� RFK� WLOO� VLVW�� XQGHU�
�����WDOHW��WLOO�HQ�GLYLVLRQ�����À\JSODQ��RP�nUHW��

En given utgångspunkt för en kritisk undersökning bör enligt Björemans 
\WWUDQGH� YDUD� HQ� DQDO\V� DY� GHQ� LQYHUNDQ� Sn� À\JSODQVXWYHFNOLQJ� RFK� 
produktion som det militärindustriella komplexet utövade och vilka intressen, 
försvarspolitiska eller industripolitiska, som därigenom främjades. En sådan 
undersökning måste också, för att bli trovärdig, i ett internationellt perspektiv 
närmare granska påståendena om att vi skulle ha skrotat stridsdugliga 
À\JSODQ�L�I|UWLG�

De direktkontakter som förevar mellan försvarsministern och höga 
näringslivsföreträdare hade stor betydelse för realiseringen av projektet  
(s. 21 och 100), vilket på principiellt parlamentariska grunder kritiserades av 
Hans Lindblad (s. 123 f).

Underlagsframtagningen för den socialdemokratiska regeringen vintern 
1982 – 1983 inför det slutliga beslutet kom att vålla en intensiv debatt 
under seminariet. Turerna bör granskas kritiskt med tillgång till de aktuella 
dokumenten.

Den för JAS-projektet valda upphandlingsformen och dess konsekvenser
Bengt Carlsson har i en kommentar efter seminariet framfört att upphandlingen 
av JAS-systemet på systemnivå i stället för på delsystemnivå och dessutom 
WLOO�IDVW�SULV�EOHY�VNLFNOLJW�JHQRPI|UG�RFK�ERUGH�DQDO\VHUDV�PHU��.RQÀLNWHQ�
mellan förespråkarna för den tidigare ordningen och den nu politiskt 
påbjudna ordningen med ett större systemansvar och risktagande för industrin 
belystes under seminariet. En fortsatt undersökning av genomförandet och 
konsekvenserna av denna upphandlingsform bör ske.

Hanteringen av den internationella konkurrensen 
Frågan om hanteringen av den internationella konkurrensen bör också 
behandlas. I praktiken skedde inriktningen mot en svenskutvecklad JAS 
redan i september 1981 (s. 75, 83 samt 91 f), men de utländska alternativen 
bibehölls till och med våren 1982, inte minst för att bibehålla pressen på IG 
JAS.

Ett exempel på att JAS 39 kom att behandlas på ett liknande sätt i en 
upphandling med internationell konkurrens är den norska anskaffningen som 
resulterade i att F-35 valdes och inte JAS 39.
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Den för JAS-projektet valda upphandlingsformen och dess konsekvenserBengt Carlsson har i en kommentar efter seminariet framfört att upphandlingenav JAS-systemet på systemnivå i stället för på delsystemnivå och dessutomtill fast pris blev skickligt genomförd och borde analyseras mer. Konfliktenmellan förespråkarna för den tidigare ordningen och den nu politisktpåbjudna ordningen med ett större systemansvar och risktagande för industrinbelystes under seminariet. En fortsatt undersökning av genomförandet ochkonsekvenserna av denna upphandlingsform bör ske.

Hanteringen av den internationella konkurrensenFrågan om hanteringen av den internationella konkurrensen bör ocksåbehandlas. I praktiken skedde inriktningen mot en svenskutvecklad JASredan i september 1981 (s. 75, 83 samt 91 f), men de utländska alternativenbibehölls till och med våren 1982, inte minst för att bibehålla pressen på IGJAS.Ett exempel på att JAS 39 kom att behandlas på ett liknande sätt i enupphandling med internationell konkurrens är den norska anskaffningen somresulterade i att F-35 valdes och inte JAS 39.



128 129

missgynnades (s. 32). Carl Björeman var den som ventilerade sådana tankar 
under seminariet (s. 40).

Företrädarna för denna syn bortser ofta från att det skedde en successiv 
QHGGUDJQLQJ�DY�WDNWHQ��VRP�IUnQ�E|UMDQ�DYVnJ�RPVlWWQLQJ�DY�À\JSODQVEHVWnQGHW�
I|U�WUH�ÀRWWLOMHU��i����À\JSODQ��RP�nUHW�RFK�VRP�K|OO�WLOO�VOXWHW�DY������WDOHW��
'lUHIWHU� VNHGGH� HQ�QHGWUDSSQLQJ� WLOO� HQ�ÀRWWLOM� RP�nUHW� RFK� WLOO� VLVW�� XQGHU�
�����WDOHW��WLOO�HQ�GLYLVLRQ�����À\JSODQ��RP�nUHW��

En given utgångspunkt för en kritisk undersökning bör enligt Björemans 
\WWUDQGH� YDUD� HQ� DQDO\V� DY� GHQ� LQYHUNDQ� Sn� À\JSODQVXWYHFNOLQJ� RFK� 
produktion som det militärindustriella komplexet utövade och vilka intressen, 
försvarspolitiska eller industripolitiska, som därigenom främjades. En sådan 
undersökning måste också, för att bli trovärdig, i ett internationellt perspektiv 
närmare granska påståendena om att vi skulle ha skrotat stridsdugliga 
À\JSODQ�L�I|UWLG�

De direktkontakter som förevar mellan försvarsministern och höga 
näringslivsföreträdare hade stor betydelse för realiseringen av projektet  
(s. 21 och 100), vilket på principiellt parlamentariska grunder kritiserades av 
Hans Lindblad (s. 123 f).

Underlagsframtagningen för den socialdemokratiska regeringen vintern 
1982 – 1983 inför det slutliga beslutet kom att vålla en intensiv debatt 
under seminariet. Turerna bör granskas kritiskt med tillgång till de aktuella 
dokumenten.

Den för JAS-projektet valda upphandlingsformen och dess konsekvenser
Bengt Carlsson har i en kommentar efter seminariet framfört att upphandlingen 
av JAS-systemet på systemnivå i stället för på delsystemnivå och dessutom 
WLOO�IDVW�SULV�EOHY�VNLFNOLJW�JHQRPI|UG�RFK�ERUGH�DQDO\VHUDV�PHU��.RQÀLNWHQ�
mellan förespråkarna för den tidigare ordningen och den nu politiskt 
påbjudna ordningen med ett större systemansvar och risktagande för industrin 
belystes under seminariet. En fortsatt undersökning av genomförandet och 
konsekvenserna av denna upphandlingsform bör ske.

Hanteringen av den internationella konkurrensen 
Frågan om hanteringen av den internationella konkurrensen bör också 
behandlas. I praktiken skedde inriktningen mot en svenskutvecklad JAS 
redan i september 1981 (s. 75, 83 samt 91 f), men de utländska alternativen 
bibehölls till och med våren 1982, inte minst för att bibehålla pressen på IG 
JAS.

Ett exempel på att JAS 39 kom att behandlas på ett liknande sätt i en 
upphandling med internationell konkurrens är den norska anskaffningen som 
resulterade i att F-35 valdes och inte JAS 39.
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Bilaga 1

PM
Vittnesseminarium angående 

JAS-projektets tillkomst
Frågeställningar/Teman för vittnesseminariet 
Den kanske viktigaste förutsättningen för att JAS-projektet kom att genomföras 
var den politiska förankringen av beslutet. Denna förankringsprocess 
omfattade alla de politiska partierna med deras spektrum av inställningar 
WLOO� GHQ� VYHQVND� I|UVYDUVLQGXVWULQ� RFK� VlUVNLOW� À\JLQGXVWULQ�� LQGXVWULQV�
sysselsättning, försvarsekonomin, avvägningen mot värnpliktssystemet m.m. 
Hur kom denna förankring att genomföras och vilka var de mest kritiska 
punkterna på vägen? I dagens första tema ska vi fokusera på denna politiska 
förankring av JAS-projektet.
(0900 – 1030, Eric Krönmark, Gunnar Petri, Sven Hirdman, Olle Göransson, 
Sven-Olof Olson, Bengt Carlsson)

7LGLJDUH� KDGH� 6DDE� LQI|U� Q\D� À\JSODQJHQHUDWLRQHU� OHYHUHUDW� XWUHGQLQJV�
underlag på beställning – en beskrivning som är starkt förenklad. När 
À\JSODQXWUHGQLQJDUQD� XQGHU� �����WDOHW� NROODSVDGH� VWRG� 6DDE� LQI|U� HQ�
|YHUOHYQDGVIUnJD�� 6DDE� WRJ� LQLWLDWLY� QlU� GHW� JlOOGH� À\JSODQNRQFHSWHW� RFK�
började också en målmedveten påverkan på statsmakterna – regering, riksdag 
och förvaltning – för att få igenom detta. Denna förskjutning av initiativet, 
KXU�GHQ�JHQRPI|UGHV�RFK�YLOND�HIIHNWHU�GHQ�¿FN�KDU�MDJ�YDOW�VRP�DQGUD�WHPD�
i seminariet.
(1100 – 1200, Tommy Ivarsson, Eric Krönmark, Sven Hirdman, Olle 
Göransson, Bengt Carlsson, Gunnar Lindqvist)

Lunch (1200–1300)

Dagens tredje tema är offertutvärderingen av det svenska JAS-systemet och 
GHVV�NRQNXUUHQWHU��2IIHUWHU�LQIRUGUDGHV�DY�ÀHUD�XWOlQGVND�OHYHUDQW|UHU��YLOND�
utvärderades parallellt med det svenska JAS-alternativet. Hur dokumenterades 

Bilaga 1PMVittnesseminarium angåendeJAS-projektets tillkomst
Frågeställningar/Teman för vittnesseminarietDen kanske viktigaste förutsättningen för att JAS-proj ektet kom att genomförasvar den politiska förankringen av beslutet. Denna förankringsprocessomfattade alla de politiska partierna med deras spektrum av inställningartill den svenska försvarsindustrin och särskilt flygindustrin, industrinssysselsättning, försvarsekonomin, avvägningen mot värnpliktssystemet m.m.Hur kom denna förankring att genomföras och vilka var de mest kritiskapunkterna på vägen? I dagens första tema ska vi fokusera på denna politiskaförankring av JAS-projektet.(0900 — 1030, Eric Krönmark, Gunnar Petri, Sven Hirdman, 011e Göransson,Sven-Olof Olson, Bengt Carlsson)
Tidigare hade Saab inför nya flygplangenerationer levererat utrednings-underlag på beställning — en beskrivning som är starkt förenklad. Närflygplanutredningarna under 1970-talet kollapsade stod Saab inför enöverlevnadsfråga. Saab tog initiativ när det gällde flygplankonceptet ochbörjade också en målmedveten påverkan på statsmakterna — regering, riksdagoch förvaltning — för att fa igenom detta. Denna förskjutning av initiativet,hur den genomfördes och vilka effekter den fick har jag valt som andra temai seminariet.(1100 — 1200, Tommy Ivarsson, Eric Krönmark, Sven Hirdman, 011eGöransson, Bengt Carlsson, Gunnar Lindqvist)
Lunch (1200-1300)
Dagens tredje tema är offertutvärderingen av det svenska JAS-systemet ochdess konkurrenter. Offerter infordrades av flera utländska leverantörer, vilkautvärderades parallellt med det svenska JAS-alternativet. Hur dokumenterades
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kraven, och hur skedde utvärderingen av den mångdimensionella kravbilden: 
operativt, taktiskt, tekniskt och ekonomiskt? Vilken påverkan skedde 
under utvärderingsprocessen på de olika myndigheter och grupper som 
genomförde den och hur interagerade dessa? Hur hanterades frågorna om 
framtida industrikompetens och sysselsättning i offertutvärderingen och 
beslutsprocessen?
(1300 – 1430, Peter Nordbeck, Kent Harrskog, Gunnar Ståhl, Erik-Johan 
Hjelm, Sven-Olof Hökborg, Bo Tarras-Wahlberg)

3UHOLPLQlUHUQD�WLOO�RFK�EHVOXWHW�RP�-$6�SURMHNWHW�LQQHEDU�ÀHUD�I|UVNMXWQLQJDU�
av ansvarsfördelningen vid genomförandet av projektet i förhållande till 
WLGLJDUH� À\JSODQVV\VWHP�� 'HQQD� Q\D� DQVYDUVVWUXNWXU� DYVHHQGH� HNRQRPLVN�
och systemteknisk styrning utgör vårt fjärde tema. Förändringarna i 
styrningen av projektet mellan den politiska ledningen och den militära 
ledningen, i spelet mellan ÖB, CFV och FMV, mellan myndighetsnivån och 
industrin samt slutligen inom industrisektorn är här intressanta faktorer att få 
kommenterade. Det föreligger ett nära samband mellan ansvarsförhållandena 
och den ekonomiska styrningen av projektet. Den politiska ledningen 
försköt medvetet ansvar och risktagning för de ekonomiska ramarna från 
statsmakterna till industrin. Därmed sammanhängde också en förskjutning 
av ansvar för den tekniska systemsammanhållningen från FMV till industrin. 
Detta stred mot tidigare tillämpad modell och mot erfarenheterna från tidigare 
projektstyrning, vilket vållade mycket diskussioner under konceptionen av 
projektmodellen för JAS-systemet. 
(1500–1630, Sven Hirdman, Bengt Carlsson, Tommy Ivarsson, Peter 
Lagerblad, Sven-Olof Olson, Gunnar Lindqvist) 

Seminariets avslutning: Summering och avsedd dokumentation 
(1630–1700, Bertil Wennerholm och Kent Zetterberg)

Rekapitulation av JAS-systemets tillkomst
,� IHEUXDUL� ����� EHVO|W� UHJHULQJHQ� DWW� OlJJD� QHG�À\JSODQSURMHNWHW�%�/$�� L�
juni 1982 tog riksdagen beslutet att utveckla JAS 39 och ett avtal tecknades 
mellan FMV och IG JAS. Detta vittnesseminarium ska behandla den process 
som ledde fram till JAS-beslutet. Avsikten är att fokusera på några aspekter i 
rollspelet snarare än på de tekniska lösningarna. Sammanfattningen i denna 
PM fokuserar på det tidsmässiga händelseförlopp som ledde fram till JAS-
beställningen. Förloppet beskrivs utifrån det underlag som varit tillgängligt 
under förberedelserna hittills och syftet med seminariet är att fördjupa, 
komplettera, nyansera och korrigera den bilden. Av bilaga 2 framgår 
personbesättningen i olika dåtida organisationsenheter, arbetsgrupper, 
kommittéer och liknande.

Vi måste gå något längre tillbaka i tiden för att förstå situationen 1979. 
Inför den förutsatta ersättningen av AJ 37 och av SK 60 i dess roll som 
OlWW�DWWDFNÀ\JSODQ� L�VOXWHW�DY������WDOHW�¿FN�À\JYDSQHW������ L�XSSGUDJ�DWW�
JHQRPI|UD�VWXGLHU�RFK�DUEHWVQDPQHW�EOHY�´À\JSODQ���´��6WXGLHUQD�RPIDWWDGH�
en hierarki av alternativ, där littera ”A” betecknade vidare utveckling 
DY� EH¿QWOLJD� W\SHU� RFK� ´%´� LQQHEDU� Q\XWYHFNOLQJ�� 6WRUOHNVNODVVHUQD�
EHWHFNQDGHV�PHG�VLIIURU��´�´�VWRG�I|U�UHODWLYW�VWRUD�RIIHQVLYD�À\JSODQVW\SHU�
och var i praktiken inte aktuell för anskaffning, ”2” för den storleksklass 
som 37-systemet representerade, ”3” avsåg en något lättare plattform och 
”4” som viktsmässigt motsvarade SK 60. Studierna kom snart att inriktas 
mot en vidareutveckling av JA 37, som benämndes A20, och en serie 
nyutvecklingsalternativ med beteckningen B3, av vilka fokus kom att ligga 
på alternativet B3LA. (I de första underlagen skrivs beteckningarna ofta med 
mellanslag, ”A 20” och ”B 3 LA”, medan i de senare beteckningarna ”A20” 
och ”B3LA” blir allt vanligare, här har den senare formen valts.)

Inom LINS-studien, Luftförsvaret inför nästa sekel, skedde underlag–
IUDPWDJQLQJ� DYVHHQGH� À\JYDSQHWV� IUDPWLGD� EHKRY� RFK� SODQHU� XQGHU�
medverkan från FMV, FOA och industrin, bland andra Saab.

3n� VRPPDUHQ� �����¿FN�g%�GLUHNWLY� DWW� VWXGHUD� DOWHUQDWLYD� XWNDVW� VRP�
HQKHWVÀ\JSODQ�PHG�LQULNWQLQJ�lYHQ�PRW�MDNWUROOHQ��'H�DYUDSSRUWHUDGHV�XQGHU�
benämningarna J 85 med motorn GE F404 och J 90 med P & W F100. F404 
bedömdes som ett alltför svagt motoralternativ.1

1 Lindqvist och Widfeldt, s. 44.
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Rekapitulation av JAS-systemets tillkomstI februari 1979 beslöt regeringen att lägga ned flygplanprojektet B3LA, ijuni 1982 tog riksdagen beslutet att utveckla JAS 39 och ett avtal tecknadesmellan FMV och IG JAS. Detta vittnesseminarium ska behandla den processsom ledde fram till JAS-beslutet. Avsikten är att fokusera på några aspekter irollspelet snarare än på de tekniska lösningarna. Sammanfattningen i dennaPM fokuserar på det tidsmässiga händelseförlopp som ledde fram till JAS-beställningen. Förloppet beskrivs utifrån det underlag som varit tillgängligtunder förberedelserna hittills och syftet med seminariet är att fördjupa,komplettera, nyansera och korrigera den bilden. Av bilaga 2 framgårpersonbesättningen i olika dåtida organisationsenheter, arbetsgrupper,kommitt&r och liknande.Vi måste gå något längre tillbaka i tiden för att förstå situationen 1979.Inför den förutsatta ersättningen av AJ 37 och av SK 60 i dess roll somlätt attackflygplan i slutet av 1980-talet fick flygvapnet 1971 i uppdrag attgenomföra studier och arbetsnamnet blev "flygplan 80". Studierna omfattadeen hierarki av alternativ, där littera "A" betecknade vidareutvecklingav befintliga typer och "B" innebar nyutveckling. Storleksklassernabetecknades med siffror: "1" stod för relativt stora offensiva flygplanstyperoch var i praktiken inte aktuell för anskaffning, "2" för den storleksklasssom 37-systemet representerade, "3" avsåg en något lättare plattform och"4" som viktsmässigt motsvarade SK 60. Studierna kom snart att inriktasmot en vidareutveckling av JA 37, som benämndes A20, och en serienyutvecklingsalternativ med beteckningen B3, av vilka fokus kom att liggapå alternativet B3LA. (I de första underlagen skrivs beteckningarna ofta medmellanslag, "A 20" och "B 3 LA", medan i de senare beteckningarna "A20"och "B3LA" blir allt vanligare, här har den senare formen valts.)Inom LINS-studien, Luftförsvaret inför nästa sekel, skedde underlag—framtagning avseende flygvapnets framtida behov och planer undermedverkan från FMV, FOA och industrin, bland andra Saab.På sommaren 1976 fick ÖB direktiv att studera alternativa utkast somenhetsflygplan med inriktning även mot jaktrollen. De avrapporterades underbenämningarna J 85 med motorn GE F404 och J 90 med P & W F100. F404bedömdes som ett alltför svagt motoralternativ.'
1 Lindqvist och Widfeldt, s. 44.
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kraven, och hur skedde utvärderingen av den mångdimensionella kravbilden: 
operativt, taktiskt, tekniskt och ekonomiskt? Vilken påverkan skedde 
under utvärderingsprocessen på de olika myndigheter och grupper som 
genomförde den och hur interagerade dessa? Hur hanterades frågorna om 
framtida industrikompetens och sysselsättning i offertutvärderingen och 
beslutsprocessen?
(1300 – 1430, Peter Nordbeck, Kent Harrskog, Gunnar Ståhl, Erik-Johan 
Hjelm, Sven-Olof Hökborg, Bo Tarras-Wahlberg)

3UHOLPLQlUHUQD�WLOO�RFK�EHVOXWHW�RP�-$6�SURMHNWHW�LQQHEDU�ÀHUD�I|UVNMXWQLQJDU�
av ansvarsfördelningen vid genomförandet av projektet i förhållande till 
WLGLJDUH� À\JSODQVV\VWHP�� 'HQQD� Q\D� DQVYDUVVWUXNWXU� DYVHHQGH� HNRQRPLVN�
och systemteknisk styrning utgör vårt fjärde tema. Förändringarna i 
styrningen av projektet mellan den politiska ledningen och den militära 
ledningen, i spelet mellan ÖB, CFV och FMV, mellan myndighetsnivån och 
industrin samt slutligen inom industrisektorn är här intressanta faktorer att få 
kommenterade. Det föreligger ett nära samband mellan ansvarsförhållandena 
och den ekonomiska styrningen av projektet. Den politiska ledningen 
försköt medvetet ansvar och risktagning för de ekonomiska ramarna från 
statsmakterna till industrin. Därmed sammanhängde också en förskjutning 
av ansvar för den tekniska systemsammanhållningen från FMV till industrin. 
Detta stred mot tidigare tillämpad modell och mot erfarenheterna från tidigare 
projektstyrning, vilket vållade mycket diskussioner under konceptionen av 
projektmodellen för JAS-systemet. 
(1500–1630, Sven Hirdman, Bengt Carlsson, Tommy Ivarsson, Peter 
Lagerblad, Sven-Olof Olson, Gunnar Lindqvist) 

Seminariets avslutning: Summering och avsedd dokumentation 
(1630–1700, Bertil Wennerholm och Kent Zetterberg)

Rekapitulation av JAS-systemets tillkomst
,� IHEUXDUL� ����� EHVO|W� UHJHULQJHQ� DWW� OlJJD� QHG�À\JSODQSURMHNWHW�%�/$�� L�
juni 1982 tog riksdagen beslutet att utveckla JAS 39 och ett avtal tecknades 
mellan FMV och IG JAS. Detta vittnesseminarium ska behandla den process 
som ledde fram till JAS-beslutet. Avsikten är att fokusera på några aspekter i 
rollspelet snarare än på de tekniska lösningarna. Sammanfattningen i denna 
PM fokuserar på det tidsmässiga händelseförlopp som ledde fram till JAS-
beställningen. Förloppet beskrivs utifrån det underlag som varit tillgängligt 
under förberedelserna hittills och syftet med seminariet är att fördjupa, 
komplettera, nyansera och korrigera den bilden. Av bilaga 2 framgår 
personbesättningen i olika dåtida organisationsenheter, arbetsgrupper, 
kommittéer och liknande.

Vi måste gå något längre tillbaka i tiden för att förstå situationen 1979. 
Inför den förutsatta ersättningen av AJ 37 och av SK 60 i dess roll som 
OlWW�DWWDFNÀ\JSODQ� L�VOXWHW�DY������WDOHW�¿FN�À\JYDSQHW������ L�XSSGUDJ�DWW�
JHQRPI|UD�VWXGLHU�RFK�DUEHWVQDPQHW�EOHY�´À\JSODQ���´��6WXGLHUQD�RPIDWWDGH�
en hierarki av alternativ, där littera ”A” betecknade vidare utveckling 
DY� EH¿QWOLJD� W\SHU� RFK� ´%´� LQQHEDU� Q\XWYHFNOLQJ�� 6WRUOHNVNODVVHUQD�
EHWHFNQDGHV�PHG�VLIIURU��´�´�VWRG�I|U�UHODWLYW�VWRUD�RIIHQVLYD�À\JSODQVW\SHU�
och var i praktiken inte aktuell för anskaffning, ”2” för den storleksklass 
som 37-systemet representerade, ”3” avsåg en något lättare plattform och 
”4” som viktsmässigt motsvarade SK 60. Studierna kom snart att inriktas 
mot en vidareutveckling av JA 37, som benämndes A20, och en serie 
nyutvecklingsalternativ med beteckningen B3, av vilka fokus kom att ligga 
på alternativet B3LA. (I de första underlagen skrivs beteckningarna ofta med 
mellanslag, ”A 20” och ”B 3 LA”, medan i de senare beteckningarna ”A20” 
och ”B3LA” blir allt vanligare, här har den senare formen valts.)

Inom LINS-studien, Luftförsvaret inför nästa sekel, skedde underlag–
IUDPWDJQLQJ� DYVHHQGH� À\JYDSQHWV� IUDPWLGD� EHKRY� RFK� SODQHU� XQGHU�
medverkan från FMV, FOA och industrin, bland andra Saab.

3n� VRPPDUHQ� �����¿FN�g%�GLUHNWLY� DWW� VWXGHUD� DOWHUQDWLYD� XWNDVW� VRP�
HQKHWVÀ\JSODQ�PHG�LQULNWQLQJ�lYHQ�PRW�MDNWUROOHQ��'H�DYUDSSRUWHUDGHV�XQGHU�
benämningarna J 85 med motorn GE F404 och J 90 med P & W F100. F404 
bedömdes som ett alltför svagt motoralternativ.1

1 Lindqvist och Widfeldt, s. 44.
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Rekapitulation av JAS-systemets tillkomstI februari 1979 beslöt regeringen att lägga ned flygplanprojektet B3LA, ijuni 1982 tog riksdagen beslutet att utveckla JAS 39 och ett avtal tecknadesmellan FMV och IG JAS. Detta vittnesseminarium ska behandla den processsom ledde fram till JAS-beslutet. Avsikten är att fokusera på några aspekter irollspelet snarare än på de tekniska lösningarna. Sammanfattningen i dennaPM fokuserar på det tidsmässiga händelseförlopp som ledde fram till JAS-beställningen. Förloppet beskrivs utifrån det underlag som varit tillgängligtunder förberedelserna hittills och syftet med seminariet är att fördjupa,komplettera, nyansera och korrigera den bilden. Av bilaga 2 framgårpersonbesättningen i olika dåtida organisationsenheter, arbetsgrupper,kommitt&r och liknande.Vi måste gå något längre tillbaka i tiden för att förstå situationen 1979.Inför den förutsatta ersättningen av AJ 37 och av SK 60 i dess roll somlätt attackflygplan i slutet av 1980-talet fick flygvapnet 1971 i uppdrag attgenomföra studier och arbetsnamnet blev "flygplan 80". Studierna omfattadeen hierarki av alternativ, där littera "A" betecknade vidareutvecklingav befintliga typer och "B" innebar nyutveckling. Storleksklassernabetecknades med siffror: "1" stod för relativt stora offensiva flygplanstyperoch var i praktiken inte aktuell för anskaffning, "2" för den storleksklasssom 37-systemet representerade, "3" avsåg en något lättare plattform och"4" som viktsmässigt motsvarade SK 60. Studierna kom snart att inriktasmot en vidareutveckling av JA 37, som benämndes A20, och en serienyutvecklingsalternativ med beteckningen B3, av vilka fokus kom att liggapå alternativet B3LA. (I de första underlagen skrivs beteckningarna ofta medmellanslag, "A 20" och "B 3 LA", medan i de senare beteckningarna "A20"och "B3LA" blir allt vanligare, här har den senare formen valts.)Inom LINS-studien, Luftförsvaret inför nästa sekel, skedde underlag—framtagning avseende flygvapnets framtida behov och planer undermedverkan från FMV, FOA och industrin, bland andra Saab.På sommaren 1976 fick ÖB direktiv att studera alternativa utkast somenhetsflygplan med inriktning även mot jaktrollen. De avrapporterades underbenämningarna J 85 med motorn GE F404 och J 90 med P & W F100. F404bedömdes som ett alltför svagt motoralternativ.'
1 Lindqvist och Widfeldt, s. 44.
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1974 års försvarsutredning analyserade ÖB:s perspektivplan del 2  
för det militära försvaret, vilken han lämnat 4/11 1975. Den 
redovisade fem handlingsvägar, hvg, där 1 var den högsta och 5  
den lägsta. B3LA inrymdes endast i hvg 1 och 2 och A20 i  
KYJ���±����'HWWD�VNXOOH� LQQHElUD�HQ�VWDUNW�PLQVNDG�À\JLQGXVWULHOO�I|UPnJD�
fr.o.m. hvg 3. I sina riktlinjer för totalförsvarets fortsatta utveckling förordade 
utredningen i sitt betänkande 1976 att alternativet A20 skulle genomföras. 
Kompletterande underlag avseende luftförsvarets framtida utformning och 
GlUPHG�HYHQWXHOOW�Q\WW�MDNWÀ\JSODQ�HIWHU�-$����HUIRUGUDGHV�2 I anvisningarna 
den 11 mars 1976 till ÖB för programplaneringen angav regeringen att 
medel skulle avsättas för modernisering av JA 37 till A20. Anskaffning av 
VNROÀ\JSODQ�HIWHU�6.����VNXOOH�YLGDUH�SODQHUDV�RFK�g%�¿FN� L�XSSGUDJ�DWW�
XWUHGD�P|MOLJKHWHUQD�DWW�DQVNDIID�IUDPWLGD�MDNWÀ\JSODQ�RFK�OXIWYlUQVURERWDU�3 
Kostnaderna för A20 visade sig snabbt bli så höga att något B3LA-alternativ 
LQWH� VNXOOH� U\PPDV� L� À\JYDSQHWV� IUDPWLGD� HNRQRPL��9LGDUH� LQQHEDU� GHVVD�
alternativ att vidmakthållande av teknologikompetensen i landet skulle bli 
ett problem.4

Det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet bröts vid valet i 
september 1976 och Eric Holmqvist avgick i oktober som försvarsminister 
och Ulf Larsson som statssekreterare. De efterträddes av Eric Krönmark 
respektive Gunnar Nordbeck i Torbjörn Fälldins första regering.

1977 redovisade 1974 års försvarsutredning sitt andra betänkande, varmed 
utredningens arbete var slutfört. Efter regeringens anvisningar och 1974 
års försvarsutrednings första betänkande utarbetade ÖB sin programplan 
på tre ekonomiska nivåer: A, B och C. I nivå B blev det nödvändigt att 
DYVWn� IUnQ� OlWWD�DWWDFNÀ\JSODQ��(IWHUVRP�LQWH�KHOOHU� MDNW��RFK�DWWDFNURERWDU�
NXQGH�XWYHFNODV�PnVWH�À\JLQGXVWULQV�XWYHFNOLQJVUHVXUVHU�VDPW�XWYHFNOLQJV��
RFK� WLOOYHUNQLQJVUHVXUVHU� I|U� À\JSODQURERWDU� DYYHFNODV� XQGHU� SHULRGHQ� 
����� ±� ������ )UDPWLGD� À\JSODQVV\VWHP� PnVWH� LPSRUWHUDV�� YLONHW� VNXOOH�
medföra risk för att planerad produktion av ersättaren till AJ 37 skulle 
I|UVYnUDV�Sn�JUXQG�DY�EULVW�Sn�NYDOL¿FHUDGH�WHNQLNHU��

%HVOXW�RP�DQVNDIIQLQJ�DY�Q\WW�MDNWÀ\JSODQ�VNXOOH�LQWH�EHK|YD�IDWWDV�I|UUlQ�
omkring 1982. ÖB hade dragit slutsatsen att licenstillverkning i ekonomiskt 
2 SOU 1976:5, s. 70 – 74, 217 – 219.
3 SOU 1977:1 s. 29, 35  
4 *ULSHQNU|QLNDQ� s. 27 – 30  

avseende inte skulle skilja sig väsentligt från egen utveckling. Direktköp vore 
billigare under förutsättning att mot våra krav svarande prestanda fanns och 
normal konkurrenssituation rådde. Utveckling av B3LA och vissa ytterligare 
IRUVNQLQJVXSSGUDJ�WLOO�À\JLQGXVWULQ�VNXOOH�JH�KDQGOLQJVIULKHW��$OWHUQDWLYHW�DWW�
UHGDQ�SnE|UMD�XWYHFNOLQJ�DY�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ�NXQGH�HQOLJW�g%�LQWH�JRGWDV��
Det vore operativt lämpligt och ekonomiskt lönsamt att i nivå B utveckla 
RFK� WLOOYHUND� $��� VDPW� DWW� GHVVXWRP� XWYHFNOD� RFK� WLOOYHUND� HWW� À\JSODQ�
motsvarande B3LA. Om beslut skulle tas och om c:a 150 mkr avsattes under 
femårsperioden skulle handlingsfrihet erhållas intill 1982 för utveckling av 
en efterträdare till JA 37.5

I enlighet med ett uppdrag från april 1976 lämnades den 27 oktober 
rapporten 6DPKlOOVHNRQRPLVN� DQDO\V� DY� IUDPWLGD� À\JSODQDQVNDIIQLQJ till 
1974 års försvarsutredning. Rapporten betonade att aktuella beslut inte 
HQEDUW�NXQGH�IDWWDV�XWLIUnQ�À\JSODQDOWHUQDWLYHQV�NRVWQDGV��HIIHNWHJHQVNDSHU�
utan utifrån en bredare bedömning av de långsiktiga konsekvenserna för 
À\JLQGXVWULQV�XWYHFNOLQJ��GHVV�IUDPWLGD�LQWHUQDWLRQHOOD�NRQNXUUHQVNUDIW�VDPW�
av det militära försvarets långsiktiga ekonomiska utrymme. Om inte den 
LQWHUQDWLRQHOOD� NRQNXUUHQVNUDIWHQ� VNXOOH� XSSQnV� ULVNHUDGH� À\JLQGXVWULQ� DWW�
bli en samhällsekonomisk belastning. Sysselsättningsmässiga och regionala 
omställningsproblem vid en ändrad anskaffningsform vore hanterbara. Det 
samhällsekonomiska argumentet kunde därför inte läggas till grund för 
ELEHKnOODQGH�DY�VYHQVN�NYDOL¿FHUDG�À\JLQGXVWUL�RFK�RPVWlOO�QLQJVSUREOHPHQ�
skulle minskas väsentligt av kompensationsaffärer och bli hanterbara.6

Utredningen förordade slutligen utveckling av A20 mot bakgrund av sin 
inriktning av försvarets planering mot ÖB:s hvg 3. Däremot var utredningen 
inte beredd att förorda en utveckling av B3LA. Från säkerhetspolitiska 
utgångspunkter vore en inhemsk utveckling och tillverkning av 
À\JSODQVV\VWHP� DWW� I|UHGUD� RFK� EHG|PGHV� VRP� DQJHOlJHQ�� (Q� QlUPDUH�
beredning av förutsättningarna för utveckling och anskaffning av B3LA 
borde ske genom regeringens försorg.7

Den s.k. B3LA-beredningen tillsattes 1977 med uppgift att pröva 
kostnadsberäkningar och stridsekonomi. Slutsatsen i beredningens rapport i 
oktober 1977 var att det på kort sikt skulle bli dyrare att utveckla och tillverka 
B3LA, men att A20 skulle vara dyrare i drift och att därför kostnaderna för 
B3LA på lång sikt skulle bli lägre. Om beslut att inte utveckla B3LA skulle 
5 SOU 1977:1, s. 29 f, 36 f, 46 – 50.
6 Rapportens slutsatser, s. 140 – 143. SOU 1977:1, s. 37 – 39.
7 SOU 1977:1, s. 49 f, 12 f.

1974 års försvarsutredning analyserade ÖB:s perspektivplan del 2för det militära försvaret, vilken han lämnat 4/11 1975. Denredovisade fem handlingsvägar, hvg, där 1 var den högsta och 5den lägsta. B3LA inrymdes endast i hvg 1 och 2 och A20 ihvg 1 — 4. Detta skulle innebära en starkt minskad flygindustriell förmågafr.o.m. hvg 3. I sina riktlinjer för totalförsvarets fortsatta utveckling förordadeutredningen i sitt betänkande 1976 att alternativet A20 skulle genomföras.Kompletterande underlag avseende luftförsvarets framtida utformning ochdärmed eventuellt nytt jaktflygplan efter JA 37 erfordrades.2 I anvisningarnaden 11 mars 1976 till ÖB för programplaneringen angav regeringen attmedel skulle avsättas för modernisering av JA 37 till A20. Anskaffning avskolflygplan efter SK 60 skulle vidare planeras och ÖB fick i uppdrag attutreda möjligheterna att anskaffa framtida jaktflygplan och luftvärnsrobotar.'Kostnaderna för A20 visade sig snabbt bli så höga att något B3LA-alternativinte skulle rymmas i flygvapnets framtida ekonomi. Vidare innebar dessaalternativ att vidmakthållande av teknologikompetensen i landet skulle bliett problem.4Det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet bröts vid valet iseptember 1976 och Eric Holmqvist avgick i oktober som försvarsministeroch Ulf Larsson som statssekreterare. De efterträddes av Eric Krönmarkrespektive Gunnar Nordbeck i Torbjörn Fälldins första regering.1977 redovisade 1974 års försvarsutredning sitt andra betänkande, varmedutredningens arbete var slutfört. Efter regeringens anvisningar och 1974års försvarsutrednings första betänkande utarbetade ÖB sin programplanpå tre ekonomiska nivåer: A, B och C. I nivå B blev det nödvändigt attavstå från lätta attackflygplan. Eftersom inte heller jakt- och attackrobotarkunde utvecklas måste flygindustrins utvecklingsresurser samt utvecklings-och tillverkningsresurser för flygplanrobotar avvecklas under perioden1977 — 1982. Framtida flygplanssystem måste importeras, vilket skullemedföra risk för att planerad produktion av ersättaren till AJ 37 skulleförsvåras på grund av brist på kvalificerade tekniker.Beslut om anskaffning av nytt jaktflygplan skulle inte behöva fattas förränomkring 1982. ÖB hade dragit slutsatsen att licenstillverkning i ekonomiskt
2 SOU 1976:5, s. 70 — 74, 217 — 219.3 SOU 1977:1 s. 29, 354 Gripenkrönikan, s. 27 — 30
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avseende inte skulle skilja sig väsentligt från egen utveckling. Direktköp vorebilligare under förutsättning att mot våra krav svarande prestanda fanns ochnormal konkurrenssituation rådde. Utveckling av B3LA och vissa ytterligareforskningsuppdrag till flygindustrin skulle ge handlingsfrihet. Alternativet attredan påbörja utveckling av ett enhetsflygplan kunde enligt ÖB inte godtas.Det vore operativt lämpligt och ekonomiskt lönsamt att i nivå B utvecklaoch tillverka A20 samt att dessutom utveckla och tillverka ett flygplanmotsvarande B3LA. Om beslut skulle tas och om c:a 150 mkr avsattes underfemårsperioden skulle handlingsfrihet erhållas intill 1982 för utveckling aven efterträdare till JA 37.5I enlighet med ett uppdrag från april 1976 lämnades den 27 oktoberrapporten Samhällsekonomisk analys av framtida flygplananskaffning till1974 års försvarsutredning. Rapporten betonade att aktuella beslut inteenbart kunde fattas utifrån flygplanalternativens kostnads-/effektegenskaperutan utifrån en bredare bedömning av de långsiktiga konsekvenserna förflygindustrins utveckling, dess framtida internationella konkurrenskraft samtav det militära försvarets långsiktiga ekonomiska utrymme. Om inte deninternationella konkurrenskraften skulle uppnås riskerade flygindustrin attbli en samhällsekonomisk belastning. Sysselsättningsmässiga och regionalaomställningsproblem vid en ändrad anskaffningsform vore hanterbara. Detsamhällsekonomiska argumentet kunde därför inte läggas till grund förbibehållande av svensk kvalificerad flygindustri och omställningsproblemenskulle minskas väsentligt av kompensationsaffärer och bli hanterbara.6Utredningen förordade slutligen utveckling av A20 mot bakgrund av sininriktning av försvarets planering mot ÖB:s hvg 3. Däremot var utredningeninte beredd att förorda en utveckling av B3LA. Från säkerhetspolitiskautgångspunkter vore en inhemsk utveckling och tillverkning avflygplanssystem att föredra och bedömdes som angelägen. En närmareberedning av förutsättningarna för utveckling och anskaffning av B3LAborde ske genom regeringens försorg.'Den s.k. B3LA-beredningen tillsattes 1977 med uppgift att prövakostnadsberäkningar och stridsekonomi. Slutsatsen i beredningens rapport ioktober 1977 var att det på kort sikt skulle bli dyrare att utveckla och tillverkaB3LA, men att A20 skulle vara dyrare i drift och att därför kostnaderna förB3LA på lång sikt skulle bli lägre. Om beslut att inte utveckla B3LA skulle
5 SOU 1977:1, s. 29 f, 36 f, 46 — 50.6 Rapportens slutsatser, s. 140 — 143. SOU 1977:1, s. 37 — 39.7 SOU 1977:1, s. 49 f, 12 f.
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1974 års försvarsutredning analyserade ÖB:s perspektivplan del 2  
för det militära försvaret, vilken han lämnat 4/11 1975. Den 
redovisade fem handlingsvägar, hvg, där 1 var den högsta och 5  
den lägsta. B3LA inrymdes endast i hvg 1 och 2 och A20 i  
KYJ���±����'HWWD�VNXOOH� LQQHElUD�HQ�VWDUNW�PLQVNDG�À\JLQGXVWULHOO�I|UPnJD�
fr.o.m. hvg 3. I sina riktlinjer för totalförsvarets fortsatta utveckling förordade 
utredningen i sitt betänkande 1976 att alternativet A20 skulle genomföras. 
Kompletterande underlag avseende luftförsvarets framtida utformning och 
GlUPHG�HYHQWXHOOW�Q\WW�MDNWÀ\JSODQ�HIWHU�-$����HUIRUGUDGHV�2 I anvisningarna 
den 11 mars 1976 till ÖB för programplaneringen angav regeringen att 
medel skulle avsättas för modernisering av JA 37 till A20. Anskaffning av 
VNROÀ\JSODQ�HIWHU�6.����VNXOOH�YLGDUH�SODQHUDV�RFK�g%�¿FN� L�XSSGUDJ�DWW�
XWUHGD�P|MOLJKHWHUQD�DWW�DQVNDIID�IUDPWLGD�MDNWÀ\JSODQ�RFK�OXIWYlUQVURERWDU�3 
Kostnaderna för A20 visade sig snabbt bli så höga att något B3LA-alternativ 
LQWH� VNXOOH� U\PPDV� L� À\JYDSQHWV� IUDPWLGD� HNRQRPL��9LGDUH� LQQHEDU� GHVVD�
alternativ att vidmakthållande av teknologikompetensen i landet skulle bli 
ett problem.4

Det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet bröts vid valet i 
september 1976 och Eric Holmqvist avgick i oktober som försvarsminister 
och Ulf Larsson som statssekreterare. De efterträddes av Eric Krönmark 
respektive Gunnar Nordbeck i Torbjörn Fälldins första regering.

1977 redovisade 1974 års försvarsutredning sitt andra betänkande, varmed 
utredningens arbete var slutfört. Efter regeringens anvisningar och 1974 
års försvarsutrednings första betänkande utarbetade ÖB sin programplan 
på tre ekonomiska nivåer: A, B och C. I nivå B blev det nödvändigt att 
DYVWn� IUnQ� OlWWD�DWWDFNÀ\JSODQ��(IWHUVRP�LQWH�KHOOHU� MDNW��RFK�DWWDFNURERWDU�
NXQGH�XWYHFNODV�PnVWH�À\JLQGXVWULQV�XWYHFNOLQJVUHVXUVHU�VDPW�XWYHFNOLQJV��
RFK� WLOOYHUNQLQJVUHVXUVHU� I|U� À\JSODQURERWDU� DYYHFNODV� XQGHU� SHULRGHQ� 
����� ±� ������ )UDPWLGD� À\JSODQVV\VWHP� PnVWH� LPSRUWHUDV�� YLONHW� VNXOOH�
medföra risk för att planerad produktion av ersättaren till AJ 37 skulle 
I|UVYnUDV�Sn�JUXQG�DY�EULVW�Sn�NYDOL¿FHUDGH�WHNQLNHU��

%HVOXW�RP�DQVNDIIQLQJ�DY�Q\WW�MDNWÀ\JSODQ�VNXOOH�LQWH�EHK|YD�IDWWDV�I|UUlQ�
omkring 1982. ÖB hade dragit slutsatsen att licenstillverkning i ekonomiskt 
2 SOU 1976:5, s. 70 – 74, 217 – 219.
3 SOU 1977:1 s. 29, 35  
4 *ULSHQNU|QLNDQ� s. 27 – 30  

avseende inte skulle skilja sig väsentligt från egen utveckling. Direktköp vore 
billigare under förutsättning att mot våra krav svarande prestanda fanns och 
normal konkurrenssituation rådde. Utveckling av B3LA och vissa ytterligare 
IRUVNQLQJVXSSGUDJ�WLOO�À\JLQGXVWULQ�VNXOOH�JH�KDQGOLQJVIULKHW��$OWHUQDWLYHW�DWW�
UHGDQ�SnE|UMD�XWYHFNOLQJ�DY�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ�NXQGH�HQOLJW�g%�LQWH�JRGWDV��
Det vore operativt lämpligt och ekonomiskt lönsamt att i nivå B utveckla 
RFK� WLOOYHUND� $��� VDPW� DWW� GHVVXWRP� XWYHFNOD� RFK� WLOOYHUND� HWW� À\JSODQ�
motsvarande B3LA. Om beslut skulle tas och om c:a 150 mkr avsattes under 
femårsperioden skulle handlingsfrihet erhållas intill 1982 för utveckling av 
en efterträdare till JA 37.5

I enlighet med ett uppdrag från april 1976 lämnades den 27 oktober 
rapporten 6DPKlOOVHNRQRPLVN� DQDO\V� DY� IUDPWLGD� À\JSODQDQVNDIIQLQJ till 
1974 års försvarsutredning. Rapporten betonade att aktuella beslut inte 
HQEDUW�NXQGH�IDWWDV�XWLIUnQ�À\JSODQDOWHUQDWLYHQV�NRVWQDGV��HIIHNWHJHQVNDSHU�
utan utifrån en bredare bedömning av de långsiktiga konsekvenserna för 
À\JLQGXVWULQV�XWYHFNOLQJ��GHVV�IUDPWLGD�LQWHUQDWLRQHOOD�NRQNXUUHQVNUDIW�VDPW�
av det militära försvarets långsiktiga ekonomiska utrymme. Om inte den 
LQWHUQDWLRQHOOD� NRQNXUUHQVNUDIWHQ� VNXOOH� XSSQnV� ULVNHUDGH� À\JLQGXVWULQ� DWW�
bli en samhällsekonomisk belastning. Sysselsättningsmässiga och regionala 
omställningsproblem vid en ändrad anskaffningsform vore hanterbara. Det 
samhällsekonomiska argumentet kunde därför inte läggas till grund för 
ELEHKnOODQGH�DY�VYHQVN�NYDOL¿FHUDG�À\JLQGXVWUL�RFK�RPVWlOO�QLQJVSUREOHPHQ�
skulle minskas väsentligt av kompensationsaffärer och bli hanterbara.6

Utredningen förordade slutligen utveckling av A20 mot bakgrund av sin 
inriktning av försvarets planering mot ÖB:s hvg 3. Däremot var utredningen 
inte beredd att förorda en utveckling av B3LA. Från säkerhetspolitiska 
utgångspunkter vore en inhemsk utveckling och tillverkning av 
À\JSODQVV\VWHP� DWW� I|UHGUD� RFK� EHG|PGHV� VRP� DQJHOlJHQ�� (Q� QlUPDUH�
beredning av förutsättningarna för utveckling och anskaffning av B3LA 
borde ske genom regeringens försorg.7

Den s.k. B3LA-beredningen tillsattes 1977 med uppgift att pröva 
kostnadsberäkningar och stridsekonomi. Slutsatsen i beredningens rapport i 
oktober 1977 var att det på kort sikt skulle bli dyrare att utveckla och tillverka 
B3LA, men att A20 skulle vara dyrare i drift och att därför kostnaderna för 
B3LA på lång sikt skulle bli lägre. Om beslut att inte utveckla B3LA skulle 
5 SOU 1977:1, s. 29 f, 36 f, 46 – 50.
6 Rapportens slutsatser, s. 140 – 143. SOU 1977:1, s. 37 – 39.
7 SOU 1977:1, s. 49 f, 12 f.

1974 års försvarsutredning analyserade ÖB:s perspektivplan del 2för det militära försvaret, vilken han lämnat 4/11 1975. Denredovisade fem handlingsvägar, hvg, där 1 var den högsta och 5den lägsta. B3LA inrymdes endast i hvg 1 och 2 och A20 ihvg 1 — 4. Detta skulle innebära en starkt minskad flygindustriell förmågafr.o.m. hvg 3. I sina riktlinjer för totalförsvarets fortsatta utveckling förordadeutredningen i sitt betänkande 1976 att alternativet A20 skulle genomföras.Kompletterande underlag avseende luftförsvarets framtida utformning ochdärmed eventuellt nytt jaktflygplan efter JA 37 erfordrades.2 I anvisningarnaden 11 mars 1976 till ÖB för programplaneringen angav regeringen attmedel skulle avsättas för modernisering av JA 37 till A20. Anskaffning avskolflygplan efter SK 60 skulle vidare planeras och ÖB fick i uppdrag attutreda möjligheterna att anskaffa framtida jaktflygplan och luftvärnsrobotar.'Kostnaderna för A20 visade sig snabbt bli så höga att något B3LA-alternativinte skulle rymmas i flygvapnets framtida ekonomi. Vidare innebar dessaalternativ att vidmakthållande av teknologikompetensen i landet skulle bliett problem.4Det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet bröts vid valet iseptember 1976 och Eric Holmqvist avgick i oktober som försvarsministeroch Ulf Larsson som statssekreterare. De efterträddes av Eric Krönmarkrespektive Gunnar Nordbeck i Torbjörn Fälldins första regering.1977 redovisade 1974 års försvarsutredning sitt andra betänkande, varmedutredningens arbete var slutfört. Efter regeringens anvisningar och 1974års försvarsutrednings första betänkande utarbetade ÖB sin programplanpå tre ekonomiska nivåer: A, B och C. I nivå B blev det nödvändigt attavstå från lätta attackflygplan. Eftersom inte heller jakt- och attackrobotarkunde utvecklas måste flygindustrins utvecklingsresurser samt utvecklings-och tillverkningsresurser för flygplanrobotar avvecklas under perioden1977 — 1982. Framtida flygplanssystem måste importeras, vilket skullemedföra risk för att planerad produktion av ersättaren till AJ 37 skulleförsvåras på grund av brist på kvalificerade tekniker.Beslut om anskaffning av nytt jaktflygplan skulle inte behöva fattas förränomkring 1982. ÖB hade dragit slutsatsen att licenstillverkning i ekonomiskt
2 SOU 1976:5, s. 70 — 74, 217 — 219.3 SOU 1977:1 s. 29, 354 Gripenkrönikan, s. 27 — 30
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avseende inte skulle skilja sig väsentligt från egen utveckling. Direktköp vorebilligare under förutsättning att mot våra krav svarande prestanda fanns ochnormal konkurrenssituation rådde. Utveckling av B3LA och vissa ytterligareforskningsuppdrag till flygindustrin skulle ge handlingsfrihet. Alternativet attredan påbörja utveckling av ett enhetsflygplan kunde enligt ÖB inte godtas.Det vore operativt lämpligt och ekonomiskt lönsamt att i nivå B utvecklaoch tillverka A20 samt att dessutom utveckla och tillverka ett flygplanmotsvarande B3LA. Om beslut skulle tas och om c:a 150 mkr avsattes underfemårsperioden skulle handlingsfrihet erhållas intill 1982 för utveckling aven efterträdare till JA 37.5I enlighet med ett uppdrag från april 1976 lämnades den 27 oktoberrapporten Samhällsekonomisk analys av framtida flygplananskaffning till1974 års försvarsutredning. Rapporten betonade att aktuella beslut inteenbart kunde fattas utifrån flygplanalternativens kostnads-/effektegenskaperutan utifrån en bredare bedömning av de långsiktiga konsekvenserna förflygindustrins utveckling, dess framtida internationella konkurrenskraft samtav det militära försvarets långsiktiga ekonomiska utrymme. Om inte deninternationella konkurrenskraften skulle uppnås riskerade flygindustrin attbli en samhällsekonomisk belastning. Sysselsättningsmässiga och regionalaomställningsproblem vid en ändrad anskaffningsform vore hanterbara. Detsamhällsekonomiska argumentet kunde därför inte läggas till grund förbibehållande av svensk kvalificerad flygindustri och omställningsproblemenskulle minskas väsentligt av kompensationsaffärer och bli hanterbara.6Utredningen förordade slutligen utveckling av A20 mot bakgrund av sininriktning av försvarets planering mot ÖB:s hvg 3. Däremot var utredningeninte beredd att förorda en utveckling av B3LA. Från säkerhetspolitiskautgångspunkter vore en inhemsk utveckling och tillverkning avflygplanssystem att föredra och bedömdes som angelägen. En närmareberedning av förutsättningarna för utveckling och anskaffning av B3LAborde ske genom regeringens försorg.'Den s.k. B3LA-beredningen tillsattes 1977 med uppgift att prövakostnadsberäkningar och stridsekonomi. Slutsatsen i beredningens rapport ioktober 1977 var att det på kort sikt skulle bli dyrare att utveckla och tillverkaB3LA, men att A20 skulle vara dyrare i drift och att därför kostnaderna förB3LA på lång sikt skulle bli lägre. Om beslut att inte utveckla B3LA skulle
5 SOU 1977:1, s. 29 f, 36 f, 46 — 50.6 Rapportens slutsatser, s. 140 — 143. SOU 1977:1, s. 37 — 39.7 SOU 1977:1, s. 49 f, 12 f.
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fattas behövde resurser och arbetsfördelning för utveckling, produktion och 
GULIW�DY�I|UVYDUHWV�À\JSODQVV\VWHP�VQDUDVW�XWUHGDV�8 

1978
Riksdagen beslöt 1978 att satsa 310 mkr på inledande utveckling av B3LA 
och A20.

I januari tillsatte chefen för försvarsdepartementet den parlamentariska 
Flygindustrikommittén, FLIK, som, om utveckling och produktion av B3LA 
inte skulle komma att ske, skulle

�� XWUHGD�LQGXstrikonsekvenserna av detta och vilken industrikompetens vi i 
så fall borde ha,

�� |YHUYlJD� RP� ��-plattformen skulle utvecklas till en ytterligare 
attackversion och studera utländska alternativ samt

�� XQGHUV|ND� P|MOLJKHWHUQD� DWW� WD� WLOOYDUD� À\JLQGXVWULQV� NRPSHWHQV� LQRP�
andra områden.9

Eric Krönmark avgick i oktober som försvarsminister och Gunnar 
Nordbeck som statssekre terare. De efterträddes av Lars De Geer respektive 
Gunnar Petri i Ola Ullstens regering.

Marinen hade under 1970-talet studerat framtida sjömålsrobotsystem 
och inriktningen sommaren 1978 var att anskaffa den amerikanska 
Harpoonroboten. Efter agerande från Saab beslöt regeringen den  
30 november att ge ÖB i uppdrag att senast den 15 mars 1979 redovisa 
ett förnyat beslutsunderlag och FMV begärde offert på nya robotsystem.10  
(Då en satsning på inhemsk robotutveckling i de aktuella utredningarna 
I|UXWVnJV� ELGUD� WLOO� DWW� XSSUlWWKnOOD� LQGXVWULNRPSHWHQV� LQRP� À\JLQGXVWULQ�
gjordes kopplingar som motiverar att överväganden och beslut avseende även  
RBS 15 omnämns i föreliggande PM.)

I november avrapporterade FLIK sitt första betänkande. Det samlade 
personalbehovet för produktion, drift och underhåll bedömdes under en 
15-årsperiod komma att nedgå till en tredjedel, eller från c:a 4 000 personer till 
F�D��������.RPPLWWpQ�IUDPK|OO�DWW�ODQGHWV�I|UPnJD�DWW�XWYHFNOD�VWULGVÀ\JSODQ�
snabbt skulle avta och att utlandsberoendet skulle öka. Kommittén bedömde 
vidare möjligheterna att ta till vara och även bibehålla industrins tekniska 

8  Ds Fö 1977:7, s. 11 och 18.
9   Ds Fö 1978:8, s. 3, 9 och bilaga 1, )O\JYDSHQ1\WW, 1/78, s. 17.
10 König och Cervin-Ellqvist, s. 44 – 46.

standard och kompetens samt föreslog, efter att ha inventerat ett antal 
sådana områden, att statsmakterna borde stimulera efterfrågan genom att 
bidra till att skapa marknader inom bl.a. energi-, kommunikations- och 
sjukvårdsområdena. Avslutningsvis förordade kommittén att anskaffningen 
borde inriktas mot A20.11

Under 1978 undersöktes möjligheterna till samordning av B3LA med 
det italienska AMX-projektet. En förenklad version av B3LA, som t.o.m. 
W\SQXPPHUVDWWHV�DY�À\JYDSQHW�VRP�6.�$�����VQDEEXWUHGGHV�UXQW�nUVVNLIWHW�
1978 – 1979.12

1979
Den 2 februari lämnade SBMC offert på RBS 15 och i slutet av februari 
lämnade marinen sin utvärdering av sjömålsrobotar till ÖB. Harpoon, 
RBS 15 och Exocet ansågs tekniskt likvärdiga, men CM förordade den 
färdigutvecklade Harpoon.13

13/2 uttalade ÖB, general Lennart Ljung, i sitt underlag att han endast 
kunde förorda SK 38/A 38 under förutsättning att försvarsmakten efter 1982 
kunde påräkna en höjd ekonomisk ram, varför han förordade anskaffning 
DY� HWW� XWOlQGVNW� À\JSODQ�� &)9�� JHQHUDOO|MWQDQW� 'LFN� 6WHQEHUJ�� DQPlOGH�
avvikande mening och hävdade att 38-projektet kunde genomföras.

21/2 lämnade ÖB sin Perspektivplan del 1 till regeringen, där en ny typ 
DY�HQKHWVÀ\JSODQ�� -$6�1\�� LQJLFN��+DQ� I|UXWVDWWH�GRFN�DWW� -$6�1\�VNXOOH�
tillföras efter A20 eller SK 38/A 38.14

Den 23 februari beslöt regeringen, som tidigare varit inställd på att 
påbörja en 38-utveckling, slutligen att avbryta arbetet med B3LA, A20 och 
6.�$�����7Yn�Q\D�XWUHGQLQJDU�WLOOVDWWHV�XQGHU�nUHW��À\JLQGXVWULGHOHJDWLRQHQ�
I|U�DWW�EHUHGD�IUnJRU�RP�FLYLOW�XWQ\WWMDQGH�DY�ODQGHWV�À\JLQGXVWULHOOD�UHVXUVHU�
RFK������nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).�����I|U�DWW� IUlPVW�XWUHGD�
GHQ�IUDPWLGD�VWUXNWXUHQ�I|U�VYHQVN�À\JLQGXVWUL�

27/2 sammankallade Saab-Scanias VD, Sten Gustafsson, cheferna inom 
Saabs Flygdivision till diskussion, vilket resulterade i beslut dels att lägga fram 
ElWWUH�I|UVODJ�WLOO�Q\WW�PLOLWlUW�À\JSODQSURMHNW��GHOV�DUEHWD�PHG�HQ�SDUDOOHOO�OLQMH�
Sn�FLYLOD�À\JSODQ��&KHIHQ� I|U�)O\JGLYLVLRQHQ��7RUH�*XOOVWUDQG�� I|UGH� IUDP�
LGpHU�RP�HWW�OLWHW�NYDOL¿FHUDW�HQKHWVÀ\JSODQ��VRP�DQNQ|W�WLOO�SHUVSHNWLYSODQHQV� 
JAS Ny.
11 Ds Fö 1978:8, s. 15, 23 – 33 och 217 – 223
12�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 31.
13 König och Cervin-Ellqvist, s. 46 f. 
14 Per P del 1, s. 65 f, 96 f samt 118.   

fattas behövde resurser och arbetsfördelning för utveckling, produktion ochdrift av försvarets flygplanssystem snarast utredas.'
1978Riksdagen beslöt 1978 att satsa 310 mkr på inledande utveckling av B3LAoch A20.I januari tillsatte chefen för försvarsdepartementet den parlamentariskaFlygindustrikommittn, FLIK, som, om utveckling och produktion av B3LAinte skulle komma att ske, skulle
• utreda industrikonsekvenserna av detta och vilken industrikompetens vi iså fall borde ha,
• överväga om 37-plattformen skulle utvecklas till en ytterligareattackversion och studera utländska alternativ samt
• undersöka möjligheterna att ta tillvara flygindustrins kompetens inomandra områden.9

Eric Krönmark avgick i oktober som försvarsminister och GunnarNordbeck som statssekreterare. De efterträddes av Lars De Geer respektiveGunnar Petri i Ola Ullstens regering.Marinen hade under 1970-talet studerat framtida sjömålsrobotsystemoch inriktningen sommaren 1978 var att anskaffa den amerikanskaHarpoonroboten. Efter agerande från Saab beslöt regeringen den30 november att ge ÖB i uppdrag att senast den 15 mars 1979 redovisaett förnyat beslutsunderlag och FMV begärde offert på nya robotsystem.'°(Då en satsning på inhemsk robotutveckling i de aktuella utredningarnaförutsågs bidra till att upprätthålla industrikompetens inom flygindustringjordes kopplingar som motiverar att överväganden och beslut avseende ävenRBS 15 omnämns i föreliggande PM.)I november avrapporterade FLIK sitt första betänkande. Det samladepersonalbehovet för produktion, drift och underhåll bedömdes under en15-årsperiod komma att nedgå till en tredjedel, eller från c:a 4 000 personer tillc:a 1 300. Kommittén framhöll att landets förmåga att utveckla stridsflygplansnabbt skulle avta och att utlandsberoendet skulle öka. Kommittén bedömdevidare möjligheterna att ta till vara och även bibehålla industrins tekniska
8 Ds Fö 1977:7, s. 11 och 18.9 Ds Fö 1978:8, s. 3, 9 och bilaga 1, FlygvapenNytt, 1/78, s. 17.10 König och Cervin-Ellqvist, s. 44 — 46.
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standard och kompetens samt föreslog, efter att ha inventerat ett antalsådana områden, att statsmakterna borde stimulera efterfrågan genom attbidra till att skapa marknader inom bl.a. energi-, kommunikations- ochsjukvårdsområdena. Avslutningsvis förordade kommittén att anskaffningenborde inriktas mot A20."Under 1978 undersöktes möjligheterna till samordning av B3LA meddet italienska AMX-projektet. En förenklad version av B3LA, som t.o.m.typnummersattes av flygvapnet som SK/A 38, snabbutreddes runt årsskiftet1978 — 1979.12
1979Den 2 februari lämnade SBMC offert på RBS 15 och i slutet av februarilämnade marinen sin utvärdering av sjömålsrobotar till ÖB. Harpoon,RBS 15 och Exocet ansågs tekniskt likvärdiga, men CM förordade denfärdigutvecklade Harpoon."13/2 uttalade ÖB, general Lennart Ljung, i sitt underlag att han endastkunde förorda SK 38/A 38 under förutsättning att försvarsmakten efter 1982kunde påräkna en höjd ekonomisk ram, varför han förordade anskaffningav ett utländskt flygplan. CFV, generallöjtnant Dick Stenberg, anmäldeavvikande mening och hävdade att 38-projektet kunde genomföras.21/2 lämnade ÖB sin Perspektivplan del 1 till regeringen, där en ny typav enhetsflygplan, JAS Ny, ingick. Han förutsatte dock att JAS Ny skulletillföras efter A20 eller SK 38/A 38.'4Den 23 februari beslöt regeringen, som tidigare varit inställd på attpåbörja en 38-utveckling, slutligen att avbryta arbetet med B3LA, A20 ochSK/A 38. Två nya utredningar tillsattes under året: flygindustridelegationenför att bereda frågor om civilt utnyttjande av landets flygindustriella resurseroch 1979 års militära flygindustrikommitt, MFK 79, för att främst utredaden framtida strukturen för svensk flygindustri.27/2 sammankallade Saab-Scanias VD, Sten Gustafsson, cheferna inomSaabs Flygdivision till diskussion, vilket resulterade i beslut dels att lägga frambättre förslag till nytt militärt flygplanprojekt, dels arbeta med en parallell linjepå civila flygplan. Chefen för Flygdivisionen, Tore Gullstrand, förde frami&er om ett litet kvalificerat enhetsflygplan, som anknöt till perspektivplanensJAS Ny.
11 Ds Fö 1978:8, s. 15, 23 — 33 och 217 — 22312 Gripenkrönikan, s. 31.13 König och Cervin-Ellqvist, s. 46 f.14 Per P del 1, s. 65 f, 96 f samt 118.137
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fattas behövde resurser och arbetsfördelning för utveckling, produktion och 
GULIW�DY�I|UVYDUHWV�À\JSODQVV\VWHP�VQDUDVW�XWUHGDV�8 

1978
Riksdagen beslöt 1978 att satsa 310 mkr på inledande utveckling av B3LA 
och A20.

I januari tillsatte chefen för försvarsdepartementet den parlamentariska 
Flygindustrikommittén, FLIK, som, om utveckling och produktion av B3LA 
inte skulle komma att ske, skulle

�� XWUHGD�LQGXstrikonsekvenserna av detta och vilken industrikompetens vi i 
så fall borde ha,

�� |YHUYlJD� RP� ��-plattformen skulle utvecklas till en ytterligare 
attackversion och studera utländska alternativ samt

�� XQGHUV|ND� P|MOLJKHWHUQD� DWW� WD� WLOOYDUD� À\JLQGXVWULQV� NRPSHWHQV� LQRP�
andra områden.9

Eric Krönmark avgick i oktober som försvarsminister och Gunnar 
Nordbeck som statssekre terare. De efterträddes av Lars De Geer respektive 
Gunnar Petri i Ola Ullstens regering.

Marinen hade under 1970-talet studerat framtida sjömålsrobotsystem 
och inriktningen sommaren 1978 var att anskaffa den amerikanska 
Harpoonroboten. Efter agerande från Saab beslöt regeringen den  
30 november att ge ÖB i uppdrag att senast den 15 mars 1979 redovisa 
ett förnyat beslutsunderlag och FMV begärde offert på nya robotsystem.10  
(Då en satsning på inhemsk robotutveckling i de aktuella utredningarna 
I|UXWVnJV� ELGUD� WLOO� DWW� XSSUlWWKnOOD� LQGXVWULNRPSHWHQV� LQRP� À\JLQGXVWULQ�
gjordes kopplingar som motiverar att överväganden och beslut avseende även  
RBS 15 omnämns i föreliggande PM.)

I november avrapporterade FLIK sitt första betänkande. Det samlade 
personalbehovet för produktion, drift och underhåll bedömdes under en 
15-årsperiod komma att nedgå till en tredjedel, eller från c:a 4 000 personer till 
F�D��������.RPPLWWpQ�IUDPK|OO�DWW�ODQGHWV�I|UPnJD�DWW�XWYHFNOD�VWULGVÀ\JSODQ�
snabbt skulle avta och att utlandsberoendet skulle öka. Kommittén bedömde 
vidare möjligheterna att ta till vara och även bibehålla industrins tekniska 

8  Ds Fö 1977:7, s. 11 och 18.
9   Ds Fö 1978:8, s. 3, 9 och bilaga 1, )O\JYDSHQ1\WW, 1/78, s. 17.
10 König och Cervin-Ellqvist, s. 44 – 46.

standard och kompetens samt föreslog, efter att ha inventerat ett antal 
sådana områden, att statsmakterna borde stimulera efterfrågan genom att 
bidra till att skapa marknader inom bl.a. energi-, kommunikations- och 
sjukvårdsområdena. Avslutningsvis förordade kommittén att anskaffningen 
borde inriktas mot A20.11

Under 1978 undersöktes möjligheterna till samordning av B3LA med 
det italienska AMX-projektet. En förenklad version av B3LA, som t.o.m. 
W\SQXPPHUVDWWHV�DY�À\JYDSQHW�VRP�6.�$�����VQDEEXWUHGGHV�UXQW�nUVVNLIWHW�
1978 – 1979.12

1979
Den 2 februari lämnade SBMC offert på RBS 15 och i slutet av februari 
lämnade marinen sin utvärdering av sjömålsrobotar till ÖB. Harpoon, 
RBS 15 och Exocet ansågs tekniskt likvärdiga, men CM förordade den 
färdigutvecklade Harpoon.13

13/2 uttalade ÖB, general Lennart Ljung, i sitt underlag att han endast 
kunde förorda SK 38/A 38 under förutsättning att försvarsmakten efter 1982 
kunde påräkna en höjd ekonomisk ram, varför han förordade anskaffning 
DY� HWW� XWOlQGVNW� À\JSODQ�� &)9�� JHQHUDOO|MWQDQW� 'LFN� 6WHQEHUJ�� DQPlOGH�
avvikande mening och hävdade att 38-projektet kunde genomföras.

21/2 lämnade ÖB sin Perspektivplan del 1 till regeringen, där en ny typ 
DY�HQKHWVÀ\JSODQ�� -$6�1\�� LQJLFN��+DQ� I|UXWVDWWH�GRFN�DWW� -$6�1\�VNXOOH�
tillföras efter A20 eller SK 38/A 38.14

Den 23 februari beslöt regeringen, som tidigare varit inställd på att 
påbörja en 38-utveckling, slutligen att avbryta arbetet med B3LA, A20 och 
6.�$�����7Yn�Q\D�XWUHGQLQJDU�WLOOVDWWHV�XQGHU�nUHW��À\JLQGXVWULGHOHJDWLRQHQ�
I|U�DWW�EHUHGD�IUnJRU�RP�FLYLOW�XWQ\WWMDQGH�DY�ODQGHWV�À\JLQGXVWULHOOD�UHVXUVHU�
RFK������nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).�����I|U�DWW� IUlPVW�XWUHGD�
GHQ�IUDPWLGD�VWUXNWXUHQ�I|U�VYHQVN�À\JLQGXVWUL�

27/2 sammankallade Saab-Scanias VD, Sten Gustafsson, cheferna inom 
Saabs Flygdivision till diskussion, vilket resulterade i beslut dels att lägga fram 
ElWWUH�I|UVODJ�WLOO�Q\WW�PLOLWlUW�À\JSODQSURMHNW��GHOV�DUEHWD�PHG�HQ�SDUDOOHOO�OLQMH�
Sn�FLYLOD�À\JSODQ��&KHIHQ� I|U�)O\JGLYLVLRQHQ��7RUH�*XOOVWUDQG�� I|UGH� IUDP�
LGpHU�RP�HWW�OLWHW�NYDOL¿FHUDW�HQKHWVÀ\JSODQ��VRP�DQNQ|W�WLOO�SHUVSHNWLYSODQHQV� 
JAS Ny.
11 Ds Fö 1978:8, s. 15, 23 – 33 och 217 – 223
12�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 31.
13 König och Cervin-Ellqvist, s. 46 f. 
14 Per P del 1, s. 65 f, 96 f samt 118.   

fattas behövde resurser och arbetsfördelning för utveckling, produktion ochdrift av försvarets flygplanssystem snarast utredas.'
1978Riksdagen beslöt 1978 att satsa 310 mkr på inledande utveckling av B3LAoch A20.I januari tillsatte chefen för försvarsdepartementet den parlamentariskaFlygindustrikommittn, FLIK, som, om utveckling och produktion av B3LAinte skulle komma att ske, skulle
• utreda industrikonsekvenserna av detta och vilken industrikompetens vi iså fall borde ha,
• överväga om 37-plattformen skulle utvecklas till en ytterligareattackversion och studera utländska alternativ samt
• undersöka möjligheterna att ta tillvara flygindustrins kompetens inomandra områden.9

Eric Krönmark avgick i oktober som försvarsminister och GunnarNordbeck som statssekreterare. De efterträddes av Lars De Geer respektiveGunnar Petri i Ola Ullstens regering.Marinen hade under 1970-talet studerat framtida sjömålsrobotsystemoch inriktningen sommaren 1978 var att anskaffa den amerikanskaHarpoonroboten. Efter agerande från Saab beslöt regeringen den30 november att ge ÖB i uppdrag att senast den 15 mars 1979 redovisaett förnyat beslutsunderlag och FMV begärde offert på nya robotsystem.'°(Då en satsning på inhemsk robotutveckling i de aktuella utredningarnaförutsågs bidra till att upprätthålla industrikompetens inom flygindustringjordes kopplingar som motiverar att överväganden och beslut avseende ävenRBS 15 omnämns i föreliggande PM.)I november avrapporterade FLIK sitt första betänkande. Det samladepersonalbehovet för produktion, drift och underhåll bedömdes under en15-årsperiod komma att nedgå till en tredjedel, eller från c:a 4 000 personer tillc:a 1 300. Kommittén framhöll att landets förmåga att utveckla stridsflygplansnabbt skulle avta och att utlandsberoendet skulle öka. Kommittén bedömdevidare möjligheterna att ta till vara och även bibehålla industrins tekniska
8 Ds Fö 1977:7, s. 11 och 18.9 Ds Fö 1978:8, s. 3, 9 och bilaga 1, FlygvapenNytt, 1/78, s. 17.10 König och Cervin-Ellqvist, s. 44 — 46.
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standard och kompetens samt föreslog, efter att ha inventerat ett antalsådana områden, att statsmakterna borde stimulera efterfrågan genom attbidra till att skapa marknader inom bl.a. energi-, kommunikations- ochsjukvårdsområdena. Avslutningsvis förordade kommittén att anskaffningenborde inriktas mot A20."Under 1978 undersöktes möjligheterna till samordning av B3LA meddet italienska AMX-projektet. En förenklad version av B3LA, som t.o.m.typnummersattes av flygvapnet som SK/A 38, snabbutreddes runt årsskiftet1978 — 1979.12
1979Den 2 februari lämnade SBMC offert på RBS 15 och i slutet av februarilämnade marinen sin utvärdering av sjömålsrobotar till ÖB. Harpoon,RBS 15 och Exocet ansågs tekniskt likvärdiga, men CM förordade denfärdigutvecklade Harpoon."13/2 uttalade ÖB, general Lennart Ljung, i sitt underlag att han endastkunde förorda SK 38/A 38 under förutsättning att försvarsmakten efter 1982kunde påräkna en höjd ekonomisk ram, varför han förordade anskaffningav ett utländskt flygplan. CFV, generallöjtnant Dick Stenberg, anmäldeavvikande mening och hävdade att 38-projektet kunde genomföras.21/2 lämnade ÖB sin Perspektivplan del 1 till regeringen, där en ny typav enhetsflygplan, JAS Ny, ingick. Han förutsatte dock att JAS Ny skulletillföras efter A20 eller SK 38/A 38.'4Den 23 februari beslöt regeringen, som tidigare varit inställd på attpåbörja en 38-utveckling, slutligen att avbryta arbetet med B3LA, A20 ochSK/A 38. Två nya utredningar tillsattes under året: flygindustridelegationenför att bereda frågor om civilt utnyttjande av landets flygindustriella resurseroch 1979 års militära flygindustrikommitt, MFK 79, för att främst utredaden framtida strukturen för svensk flygindustri.27/2 sammankallade Saab-Scanias VD, Sten Gustafsson, cheferna inomSaabs Flygdivision till diskussion, vilket resulterade i beslut dels att lägga frambättre förslag till nytt militärt flygplanprojekt, dels arbeta med en parallell linjepå civila flygplan. Chefen för Flygdivisionen, Tore Gullstrand, förde frami&er om ett litet kvalificerat enhetsflygplan, som anknöt till perspektivplanensJAS Ny.
11 Ds Fö 1978:8, s. 15, 23 — 33 och 217 — 22312 Gripenkrönikan, s. 31.13 König och Cervin-Ellqvist, s. 46 f.14 Per P del 1, s. 65 f, 96 f samt 118.137
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Den 23 mars ägde ett nytt möte på Saab rum, där efter diskussion av olika 
DOWHUQDWLY� EHVOXW� WRJV� DWW� GH¿QLHUD� HWW� -$6�V\VWHP� VRP� VNXOOH� HUVlWWD� KHOD�
���V\VWHPHW��G�Y�V�� L�DOOD�WUH�À\JVODJ�HOOHU�W\SHU�DY�XSSGUDJ��6DDEV�VW\UHOVH�
ställde sig bakom detta förslag från Flygdivisionen och avsatte 50 Mkr för 
GH¿QLWLRQVDUEHWHW��YLONHW�VNXOOH�JHQRPI|UDV�XQGHU�VHNUHWHVV�XWnW��,QRP�6DDE�
beslöts att företaget på tre nivåer skulle påverka det kommande beslutet, 
nämligen:

�� 5HJHULQJHQ�RFK�GH�SROLWLVND�SDUWLHUQD��IUlPVW�V�RFK�IS

�� g%� RFK� )VW� �DUPpQ�� IUlPVW� &$� 1LOV� 6N|OG�� YDU� HPRW� HQ� XWYHFNODQGH�
À\JLQGXVWUL�

�� &)9��)6�RFK�)09�)
Kärnproblemet var att man skulle kunna utveckla ett plan med tillräckliga 
prestanda men inom en kostnadsram som motsvarade ett lätt attack-/
VNROÀ\JSODQ��(Q� I|UlQGULQJ�PRW� WLGLJDUH�XWYHFNOLQJVUXWLQHU�RFK�PHG� V\IWH�
att minska kostnaderna var att delsystem skulle anskaffas till lägsta kostnad 
och inte egenutvecklas. Detta innebar att Saab måste få ett ökat ansvar för 
systemsammanhållning.15

I mars avlämnade FLIK sitt andra delbetänkande, som berörde 
robotindustrins förhållanden. Kommittén ansåg att den tekniska utvecklingen 
talade för att robotar skulle komma att få en relativt sett växande betydelse 
inom försvaret. För att nå en kontinuerlig beläggning av robotindustrin krävdes 
att försvaret samordnade sin robotanskaffning och att förutsättningarna för 
HQ�VnGDQ�VDPRUGQLQJ� I|UHOnJ��bYHQ� LQGXVWULUHVXUVHUQD�EHK|YGH�VDPRUGQDV�
och som ett första exempel angavs den gemensamma offerten på RBS 15. 
Kommittén avslutade med att framhålla det angelägna i att robotindustrin 
VQDUDVW�¿QJH�XWYHFNOLQJVXSSGUDJ�Vn�DWW�KDQGOLQJVIULKHWHQ�XSSUlWWK|OOV�16

Den 19 mars redovisade ÖB underlag avseende sjömåls–
robotanskaffningen och förordade RBS 15 under förutsättning att 145 mkr 
tillfördes under perioden 1979 – 1984, annars förordade han Harpoon. Den 
25 april uppdrog regeringen FMV att förhandla med SBMC om utveckling 
och anskaffning av RBS 15. Beslutet innebar problem för såväl marinens 
VRP�À\JYDSQHWV�SODQHULQJ�17 

15 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 3 f, 40 – 43, jfr s. 78. Lindqvist och Widfeldt, s. 134
16 Ds Fö, 1979: 1, s. 3 f, 18 – 22, 79 – 83.
17 König och Cervin-Ellqvist, s. 47 f.

I april utfärdade regeringen anvisningar för utredning av en kaskad av olika 
À\JSODQDO�WHUQDWLY��VMX�VW\FNHQ��EO�D��6.��RFK�)������VRP�XQGHU�nUHW�SnJLFN�
vid staberna, FMV och industrin.18 

'HQ����MXQL�WLOOVDWWH�UHJHULQJHQ������nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).�
79, under landshövding Bengt Norling, med uppgift att utreda resursbehovet 
I|U�DWW�XWYHFNOD��WLOOYHUND��XQGHUKnOOD�RFK�KnOOD�L�GULIW�PLOLWlUD�À\JSODQVV\VWHP�
i framtiden. MFK bestod av de politiska partiernas försvarsexperter och 
företrädare för Metall.19

Vid regeringsombildningen i oktober avgick Lars De Geer som 
försvarsminister och Gunnar Petri som statssekreterare. De efterträddes av 
Eric Krönmark, som alltså återkom, respektive Sven Hirdman i Torbjörn 
Fälldins andra regering.

+XYXGIUnJDQ�I|U�6DDE������YDU�DWW�NXQQD�nVWDGNRPPD�HWW�OLWHW��NYDOL¿FHUDW�
À\JSODQ� I|U� WLOOUlFNOLJW� OnJD� NRVWQDGHU�� 6DPWOLJD� YHUVLRQHU� DY� ���V\VWHPHW�
borde kunna ersättas av ett allsidigt användbart plan, ett JAS-plan, anpassat 
WLOO�VYHQVN�EDV¿ORVR¿��XWYHFNODW�RFK�WLOOYHUNDW�DY�VYHQVN�LQGXVWUL��(Q�YLNWLJ�
förutsättning var att den tekniska utvecklingen förutsattes ha gjort det möjligt 
DWW�XWYHFNOD�PLQGUH��OlWWDUH�RFK�ELOOLJDUH�À\JSODQ�lQ�WLGLJDUH�YDULW�P|MOLJW�

'HQ� ��� RNWREHU� DYUDSSRUWHUDGHV� VWXGLHQ� DY� À\JSODQDOWHUQDWLYHQ� I|U�
g%�DY�À\JYDSQHW��)09�RFK�6DDE��6OXWVDWVHQ�EOHY�DWW�LQJHW�DY�GH�DQYLVDGH�
alternativen tillfredsställde de svenska kraven och ÖB föredrog av operativa 
skäl anskaffning av ett utländskt plan av F-16-klass. Vid mötet skedde också 
den första presentationen av Saabs JAS-idéer. Denna väckte intresse vid FS/
Plan, som gav Saab i uppgift att komma med kompletterande uppgifter.20 

I september och oktober genomförde FS och FMV-F en studieresa till 
Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien, USA och Frankrike för att 
studera aktuella NATO-projekt.21

C FMV-F, generalmajor Sven-Olof Olin hade kontakter med 
försvarsministern och enligt direktiv från Fö till ÖB i november 1979 skulle 
8 divisioner JA 37 anskaffas och AJ och S 37 skulle på sikt ersättas med ett 
utländskt plan med F-16 som ambitionsnivå.

Den 20 november deltog Hirdman i Flygmaterielberedningens 
EHV|N� Sn� 6DDE� RFK� ¿FN� RULHQWHULQJ� RP� I|UHWDJHWV� -$6�SURMHNW��

18 *ULSHQNU|QLNDQ� s.32 och 77.
19 Ds Fö, 1981:2, s. 1 f,�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 45.
20�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 42 f.
21 Lindqvist och Widfeldt, s. 47.

Den 23 mars ägde ett nytt möte på Saab rum, där efter diskussion av olikaalternativ beslut togs att definiera ett JAS-system som skulle ersätta hela37-systemet, d.v.s. i alla tre flygslag eller typer av uppdrag. Saabs styrelseställde sig bakom detta förslag från Flygdivisionen och avsatte 50 Mkr fördefinitionsarbetet, vilket skulle genomföras under sekretess utåt. Inom Saabbeslöts att företaget på tre nivåer skulle påverka det kommande beslutet,nämligen:
• Regeringen och de politiska partierna, främst s och fp
• ÖB och Fst (armen, främst CA Nils Sköld, var emot en utvecklandeflygindustri)
• CFV, FS och FMV-F
Kärnproblemet var att man skulle kunna utveckla ett plan med tillräckligaprestanda men inom en kostnadsram som motsvarade ett lätt attack-/skolflygplan. En förändring mot tidigare utvecklingsrutiner och med syfteatt minska kostnaderna var att delsystem skulle anskaffas till lägsta kostnadoch inte egenutvecklas. Detta innebar att Saab måste få ett ökat ansvar försystemsammanhållning.'sI mars avlämnade FLIK sitt andra delbetänkande, som berörderobotindustrins förhållanden. Kommittén ansåg att den tekniska utvecklingentalade för att robotar skulle komma att få en relativt sett växande betydelseinom försvaret. För att nå en kontinuerlig beläggning av robotindustrin krävdesatt försvaret samordnade sin robotanskaffning och att förutsättningarna fören sådan samordning förelåg. Även industriresurserna behövde samordnasoch som ett första exempel angavs den gemensamma offerten på RBS 15.Kommittén avslutade med att framhålla det angelägna i att robotindustrinsnarast finge utvecklingsuppdrag så att handlingsfriheten upprätthölls."Den 19 mars redovisade ÖB underlag avseende sjömåls—robotanskaffningen och förordade RBS 15 under förutsättning att 145 mkrtillfördes under perioden 1979 — 1984, annars förordade han Harpoon. Den25 april uppdrog regeringen FMV att förhandla med SBMC om utvecklingoch anskaffning av RBS 15. Beslutet innebar problem för såväl marinenssom flygvapnets planering.17
15 Gripenkrönikan, s. 3 f, 40 — 43, jfr s. 78. Lindqvist och Widfeldt, s. 13416 Ds Fö, 1979: 1, s. 3 f, 18 — 22, 79 — 83.17 König och Cervin-Ellqvist, s. 47 f.
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I april utfärdade regeringen anvisningar för utredning av en kaskad av olikaflygplanalternativ (sju stycken! bl.a. SK2 och F-16), som under året pågickvid staberna, FMV och industrin."Den 21 juni tillsatte regeringen 1979 års militära flygindustrikommitt, MFK79, under landshövding Bengt Norling, med uppgift att utreda resursbehovetför att utveckla, tillverka, underhålla och hålla i drift militära flygplanssystemi framtiden. MFK bestod av de politiska partiernas försvarsexperter ochföreträdare för Metall.' 9Vid regeringsombildningen i oktober avgick Lars De Geer somförsvarsminister och Gunnar Petri som statssekreterare. De efterträddes avEric Krönmark, som alltså återkom, respektive Sven Hirdman i TorbjörnFälldins andra regering.Huvudfrågan för Saab 1979 var att kunna åstadkomma ett litet, kvalificeratflygplan för tillräckligt låga kostnader. Samtliga versioner av 37-systemetborde kunna ersättas av ett allsidigt användbart plan, ett JAS-plan, anpassattill svensk basfilosofi, utvecklat och tillverkat av svensk industri. En viktigförutsättning var att den tekniska utvecklingen förutsattes ha gjort det möjligtatt utveckla mindre, lättare och billigare flygplan än tidigare varit möjligt.Den 10 oktober avrapporterades studien av flygplanalternativen förÖB av flygvapnet, FMV och Saab. Slutsatsen blev att inget av de anvisadealternativen tillfredsställde de svenska kraven och ÖB föredrog av operativaskäl anskaffning av ett utländskt plan av F-16-klass. Vid mötet skedde ocksåden första presentationen av Saabs JAS-id&r. Denna väckte intresse vid FS/Plan, som gav Saab i uppgift att komma med kompletterande uppgifter.2°I september och oktober genomförde FS och FMV-F en studieresa tillFörbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien, USA och Frankrike för attstudera aktuella NATO-projekt.2'C FMV-F, generalmajor Sven-Olof Olin hade kontakter medförsvarsministern och enligt direktiv från Fö till ÖB i november 1979 skulle8 divisioner JA 37 anskaffas och AJ och S 37 skulle på sikt ersättas med ettutländskt plan med F-16 som ambitionsnivå.Den 20 november deltog Hirdman i Flygmaterielberedningensbesök på Saab och fick orientering om företagets JAS-projekt.
18 Gripenkrönikan, s.32 och 77.19 Ds Fö, 1981:2, s. 1 f, Gripenkrönikan, s. 45.20 Gripenkrönikan, s. 42 f.21 Lindqvist och Widfeldt, s. 47.
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Den 23 mars ägde ett nytt möte på Saab rum, där efter diskussion av olika 
DOWHUQDWLY� EHVOXW� WRJV� DWW� GH¿QLHUD� HWW� -$6�V\VWHP� VRP� VNXOOH� HUVlWWD� KHOD�
���V\VWHPHW��G�Y�V�� L�DOOD�WUH�À\JVODJ�HOOHU�W\SHU�DY�XSSGUDJ��6DDEV�VW\UHOVH�
ställde sig bakom detta förslag från Flygdivisionen och avsatte 50 Mkr för 
GH¿QLWLRQVDUEHWHW��YLONHW�VNXOOH�JHQRPI|UDV�XQGHU�VHNUHWHVV�XWnW��,QRP�6DDE�
beslöts att företaget på tre nivåer skulle påverka det kommande beslutet, 
nämligen:

�� 5HJHULQJHQ�RFK�GH�SROLWLVND�SDUWLHUQD��IUlPVW�V�RFK�IS

�� g%� RFK� )VW� �DUPpQ�� IUlPVW� &$� 1LOV� 6N|OG�� YDU� HPRW� HQ� XWYHFNODQGH�
À\JLQGXVWUL�

�� &)9��)6�RFK�)09�)
Kärnproblemet var att man skulle kunna utveckla ett plan med tillräckliga 
prestanda men inom en kostnadsram som motsvarade ett lätt attack-/
VNROÀ\JSODQ��(Q� I|UlQGULQJ�PRW� WLGLJDUH�XWYHFNOLQJVUXWLQHU�RFK�PHG� V\IWH�
att minska kostnaderna var att delsystem skulle anskaffas till lägsta kostnad 
och inte egenutvecklas. Detta innebar att Saab måste få ett ökat ansvar för 
systemsammanhållning.15

I mars avlämnade FLIK sitt andra delbetänkande, som berörde 
robotindustrins förhållanden. Kommittén ansåg att den tekniska utvecklingen 
talade för att robotar skulle komma att få en relativt sett växande betydelse 
inom försvaret. För att nå en kontinuerlig beläggning av robotindustrin krävdes 
att försvaret samordnade sin robotanskaffning och att förutsättningarna för 
HQ�VnGDQ�VDPRUGQLQJ� I|UHOnJ��bYHQ� LQGXVWULUHVXUVHUQD�EHK|YGH�VDPRUGQDV�
och som ett första exempel angavs den gemensamma offerten på RBS 15. 
Kommittén avslutade med att framhålla det angelägna i att robotindustrin 
VQDUDVW�¿QJH�XWYHFNOLQJVXSSGUDJ�Vn�DWW�KDQGOLQJVIULKHWHQ�XSSUlWWK|OOV�16

Den 19 mars redovisade ÖB underlag avseende sjömåls–
robotanskaffningen och förordade RBS 15 under förutsättning att 145 mkr 
tillfördes under perioden 1979 – 1984, annars förordade han Harpoon. Den 
25 april uppdrog regeringen FMV att förhandla med SBMC om utveckling 
och anskaffning av RBS 15. Beslutet innebar problem för såväl marinens 
VRP�À\JYDSQHWV�SODQHULQJ�17 

15 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 3 f, 40 – 43, jfr s. 78. Lindqvist och Widfeldt, s. 134
16 Ds Fö, 1979: 1, s. 3 f, 18 – 22, 79 – 83.
17 König och Cervin-Ellqvist, s. 47 f.

I april utfärdade regeringen anvisningar för utredning av en kaskad av olika 
À\JSODQDO�WHUQDWLY��VMX�VW\FNHQ��EO�D��6.��RFK�)������VRP�XQGHU�nUHW�SnJLFN�
vid staberna, FMV och industrin.18 

'HQ����MXQL�WLOOVDWWH�UHJHULQJHQ������nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).�
79, under landshövding Bengt Norling, med uppgift att utreda resursbehovet 
I|U�DWW�XWYHFNOD��WLOOYHUND��XQGHUKnOOD�RFK�KnOOD�L�GULIW�PLOLWlUD�À\JSODQVV\VWHP�
i framtiden. MFK bestod av de politiska partiernas försvarsexperter och 
företrädare för Metall.19

Vid regeringsombildningen i oktober avgick Lars De Geer som 
försvarsminister och Gunnar Petri som statssekreterare. De efterträddes av 
Eric Krönmark, som alltså återkom, respektive Sven Hirdman i Torbjörn 
Fälldins andra regering.

+XYXGIUnJDQ�I|U�6DDE������YDU�DWW�NXQQD�nVWDGNRPPD�HWW�OLWHW��NYDOL¿FHUDW�
À\JSODQ� I|U� WLOOUlFNOLJW� OnJD� NRVWQDGHU�� 6DPWOLJD� YHUVLRQHU� DY� ���V\VWHPHW�
borde kunna ersättas av ett allsidigt användbart plan, ett JAS-plan, anpassat 
WLOO�VYHQVN�EDV¿ORVR¿��XWYHFNODW�RFK�WLOOYHUNDW�DY�VYHQVN�LQGXVWUL��(Q�YLNWLJ�
förutsättning var att den tekniska utvecklingen förutsattes ha gjort det möjligt 
DWW�XWYHFNOD�PLQGUH��OlWWDUH�RFK�ELOOLJDUH�À\JSODQ�lQ�WLGLJDUH�YDULW�P|MOLJW�

'HQ� ��� RNWREHU� DYUDSSRUWHUDGHV� VWXGLHQ� DY� À\JSODQDOWHUQDWLYHQ� I|U�
g%�DY�À\JYDSQHW��)09�RFK�6DDE��6OXWVDWVHQ�EOHY�DWW�LQJHW�DY�GH�DQYLVDGH�
alternativen tillfredsställde de svenska kraven och ÖB föredrog av operativa 
skäl anskaffning av ett utländskt plan av F-16-klass. Vid mötet skedde också 
den första presentationen av Saabs JAS-idéer. Denna väckte intresse vid FS/
Plan, som gav Saab i uppgift att komma med kompletterande uppgifter.20 

I september och oktober genomförde FS och FMV-F en studieresa till 
Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien, USA och Frankrike för att 
studera aktuella NATO-projekt.21

C FMV-F, generalmajor Sven-Olof Olin hade kontakter med 
försvarsministern och enligt direktiv från Fö till ÖB i november 1979 skulle 
8 divisioner JA 37 anskaffas och AJ och S 37 skulle på sikt ersättas med ett 
utländskt plan med F-16 som ambitionsnivå.

Den 20 november deltog Hirdman i Flygmaterielberedningens 
EHV|N� Sn� 6DDE� RFK� ¿FN� RULHQWHULQJ� RP� I|UHWDJHWV� -$6�SURMHNW��

18 *ULSHQNU|QLNDQ� s.32 och 77.
19 Ds Fö, 1981:2, s. 1 f,�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 45.
20�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 42 f.
21 Lindqvist och Widfeldt, s. 47.

Den 23 mars ägde ett nytt möte på Saab rum, där efter diskussion av olikaalternativ beslut togs att definiera ett JAS-system som skulle ersätta hela37-systemet, d.v.s. i alla tre flygslag eller typer av uppdrag. Saabs styrelseställde sig bakom detta förslag från Flygdivisionen och avsatte 50 Mkr fördefinitionsarbetet, vilket skulle genomföras under sekretess utåt. Inom Saabbeslöts att företaget på tre nivåer skulle påverka det kommande beslutet,nämligen:
• Regeringen och de politiska partierna, främst s och fp
• ÖB och Fst (armen, främst CA Nils Sköld, var emot en utvecklandeflygindustri)
• CFV, FS och FMV-F
Kärnproblemet var att man skulle kunna utveckla ett plan med tillräckligaprestanda men inom en kostnadsram som motsvarade ett lätt attack-/skolflygplan. En förändring mot tidigare utvecklingsrutiner och med syfteatt minska kostnaderna var att delsystem skulle anskaffas till lägsta kostnadoch inte egenutvecklas. Detta innebar att Saab måste få ett ökat ansvar försystemsammanhållning.'sI mars avlämnade FLIK sitt andra delbetänkande, som berörderobotindustrins förhållanden. Kommittén ansåg att den tekniska utvecklingentalade för att robotar skulle komma att få en relativt sett växande betydelseinom försvaret. För att nå en kontinuerlig beläggning av robotindustrin krävdesatt försvaret samordnade sin robotanskaffning och att förutsättningarna fören sådan samordning förelåg. Även industriresurserna behövde samordnasoch som ett första exempel angavs den gemensamma offerten på RBS 15.Kommittén avslutade med att framhålla det angelägna i att robotindustrinsnarast finge utvecklingsuppdrag så att handlingsfriheten upprätthölls."Den 19 mars redovisade ÖB underlag avseende sjömåls—robotanskaffningen och förordade RBS 15 under förutsättning att 145 mkrtillfördes under perioden 1979 — 1984, annars förordade han Harpoon. Den25 april uppdrog regeringen FMV att förhandla med SBMC om utvecklingoch anskaffning av RBS 15. Beslutet innebar problem för såväl marinenssom flygvapnets planering.17
15 Gripenkrönikan, s. 3 f, 40 — 43, jfr s. 78. Lindqvist och Widfeldt, s. 13416 Ds Fö, 1979: 1, s. 3 f, 18 — 22, 79 — 83.17 König och Cervin-Ellqvist, s. 47 f.
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I april utfärdade regeringen anvisningar för utredning av en kaskad av olikaflygplanalternativ (sju stycken! bl.a. SK2 och F-16), som under året pågickvid staberna, FMV och industrin."Den 21 juni tillsatte regeringen 1979 års militära flygindustrikommitt, MFK79, under landshövding Bengt Norling, med uppgift att utreda resursbehovetför att utveckla, tillverka, underhålla och hålla i drift militära flygplanssystemi framtiden. MFK bestod av de politiska partiernas försvarsexperter ochföreträdare för Metall.' 9Vid regeringsombildningen i oktober avgick Lars De Geer somförsvarsminister och Gunnar Petri som statssekreterare. De efterträddes avEric Krönmark, som alltså återkom, respektive Sven Hirdman i TorbjörnFälldins andra regering.Huvudfrågan för Saab 1979 var att kunna åstadkomma ett litet, kvalificeratflygplan för tillräckligt låga kostnader. Samtliga versioner av 37-systemetborde kunna ersättas av ett allsidigt användbart plan, ett JAS-plan, anpassattill svensk basfilosofi, utvecklat och tillverkat av svensk industri. En viktigförutsättning var att den tekniska utvecklingen förutsattes ha gjort det möjligtatt utveckla mindre, lättare och billigare flygplan än tidigare varit möjligt.Den 10 oktober avrapporterades studien av flygplanalternativen förÖB av flygvapnet, FMV och Saab. Slutsatsen blev att inget av de anvisadealternativen tillfredsställde de svenska kraven och ÖB föredrog av operativaskäl anskaffning av ett utländskt plan av F-16-klass. Vid mötet skedde ocksåden första presentationen av Saabs JAS-id&r. Denna väckte intresse vid FS/Plan, som gav Saab i uppgift att komma med kompletterande uppgifter.2°I september och oktober genomförde FS och FMV-F en studieresa tillFörbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien, USA och Frankrike för attstudera aktuella NATO-projekt.2'C FMV-F, generalmajor Sven-Olof Olin hade kontakter medförsvarsministern och enligt direktiv från Fö till ÖB i november 1979 skulle8 divisioner JA 37 anskaffas och AJ och S 37 skulle på sikt ersättas med ettutländskt plan med F-16 som ambitionsnivå.Den 20 november deltog Hirdman i Flygmaterielberedningensbesök på Saab och fick orientering om företagets JAS-projekt.
18 Gripenkrönikan, s.32 och 77.19 Ds Fö, 1981:2, s. 1 f, Gripenkrönikan, s. 45.20 Gripenkrönikan, s. 42 f.21 Lindqvist och Widfeldt, s. 47.
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������ EHV|NWH� .U|QPDUN� 6DDE� RFK� ¿FN� PRWVYDUDQGH� LQIRUPDWLRQ��
Han ville orientera övriga partier innan Saab spred information om  
JAS-idéerna.

Den 18 december besökte Tore Gullstrand Sven Hirdman och lämnade 
två PM: dels en jämförelse mellan egenutveckling, direktköp respektive 
OLFHQVWLOOYHUNQLQJ�DY�QlVWD�MDNWÀ\JSODQ��GHOV�HQ�PHG�SUHOLPLQlU�UHGRYLVQLQJ�
DY�NRQVHNYHQVHUQD�DY�À\JSODQVDOWHUQDWLYHW�´-$6�1\´��+LUGPDQ�RULHQWHUDGH�
försvarsministern om underlaget.22

1980
Den 7 januari 1980 överlämnade CFV sin programplan och utredning i 
À\JSODQVIUnJDQ� WLOO� g%�� +DQ� DQVnJ� L� GHWWD� XQGHUODJ� DWW� DY� GH� SnEMXGQD�
XWUHGQLQJVDOWHUQDWLYHQ� GHW� PHG� HWW� Q\XWYHFNODW� VNRO�DWWDFNÀ\JSODQ��
SK2, skulle ge de minsta nackdelarna och förordade detta som 
grund för regeringens beslut. Vidare framhöll CFV betydelsen av att 
YlJYDOHW� L� À\JSODQIUnJDQ� NXQGH� VNH� XQGHU� LQQHYDUDQGH� EXGJHWnU�� G�Y�V�� 
före 30/6.23

9/1 besökte MFK Saab för att diskutera de olika anskaffningsalternativen 
och Saab orienterade då om sina JAS-idéer. Norling blev intresserad och 
s-ledamöterna i kommittén ville ha mer underlag då de var positiva till att 
6YHULJH�VNXOOH�KD�IUlPVW�MDNWÀ\JSODQ�RFK�L�Vn�IDOO�JlUQD�WLOOYHUNDGH�L�ODQGHW�

10/1 informerades GD FMV, Ove Ljung, C FMV-F:F, generalmajor 
Gunnar Lindqvist, och souschefen Fst, generalmajor Bengt Lehander, om 
6DDEV� EXGVNDS�� ����� ¿FN� lYHQ� &0�� YLFHDPLUDO� 3HU� 5XGEHUJ�� L� VDPEDQG�
med en genomgång av RBS 15, information om Saabs JAS-idéer. 21/1 (!) 
informerades även CFV, men påpekade att han i sitt svar till ÖB endast svarat 
på konkreta frågor rörande de olika utredningsuppdragen och där fanns inte 
QnJRW�Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ�PHG�

22/1 informerade Flygdivisionen Saab-Scanias styrelse om läget och 
samma dag lade Saab fram sitt förslag inför en utökad militärledning. 
5HGRYLVQLQJHQ� ¿FN� HWW� SRVLWLYW� PRWWDJDQGH�� PHQ� &� )VW�� YLFHDPLUDO� %HQJW�
Schuback, betonade att en nödvändig förutsättning för utvecklingen av ett 
PLOLWlUW�À\JSODQVV\VWHP�YDU�HQ�À\JLQGXVWULHOO�VDWVQLQJ�Sn�FLYLOD�À\JSODQ�24

'HQ���IHEUXDUL�OlPQDGH�g%�VLWW�XQGHUODJ�L�À\JSODQIUnJDQ�WLOO�UHJHULQJHQ�
och förordade anskaffning av ett JAS-system för att ersätta hela 37-systemet 

22�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 44 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 49 och 134.
23 )O\JYDSHQ1\WW� 2/80, s. 39.
24 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 45 f.

i alla dess roller under förutsättning att de operativa kraven kunde uppfyllas 
RFK� DWW� NRVWQDGHUQD� OnJ� LQRP� UDPHQ� I|U� DQVNDIIQLQJ� DY� PLOLWlUD� À\JSODQ��
$QVNDIIQLQJ�DY�HWW�XWOlQGVNW�À\JSODQ�PRWVYDUDQGH�)����YDU�DY�RSHUDWLYD�VNlO�
att föredra.25

De politiska partierna visade ett positivt intresse för ett inhemskt alternativ, 
men framförallt s ställde hårda krav på industrin vad avser de ekonomiska 
ramarna, vilka ansågs ha överskridits för 37-systemet. Diskussionerna och 
förhandlingarna under vintern 1980 kom att handla just om dessa ekonomiska 
förutsättningar och begränsningar, vilka pendlade mellan å ena sidan fast 
pris för utveckling och serieproduktion och å den andra någon form av 
incitamentskontrakt.

I februari möttes försvarsministern och VD Saab-Scania där 
förutsättningarna och kraven från statens sida lades fram. Vid ett nytt 
möte den 5 mars redovisade försvarsministern regeringens inställning 
för representanter för försvarsindustrin och FMV-F avseende tidsplan för 
projektet, att projektet skulle genomföras med så fasta tekniska-/ekonomiska 
åtaganden som möjligt från industrin, avtal skulle tecknas mellan en part från 
LQGXVWULQ� RFK� HQ� IUnQ� P\QGLJKHWVVLGDQ� VDPW� DWW� LQGXVWULQ� PnVWH� ¿QDQVLHUD�
50 % av verksamheten budgetåren 1980/81 och 1981/82. Riksdagen avsåg 
att beslut fattas våren 1982. C FMV-F, Gunnar Lindqvist som efterträtt Olin 
den 1 april, opponerade mot anskaffningsformen, som han, mot bakgrund av 
erfarenheterna från 37-systemet, inte ansåg vara realistisk.

Den 25 mars slöt Saab efter förhandlingar en form av samarbetsavtal 
med Volvo Flygmotor AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och SRA med 
principiell uppläggning och parternas samarbetsområden, vilket skulle visa 
industrins vilja att samarbeta i JAS-projektet.

I mars meddelade försvarsministern att utvärdering genom FMV-F skulle 
ske av det svenska JAS-projektet parallellt med utländska alternativ.

28/3 höll Flygdivisionen styrelsesammanträde, varvid meddelades att 
samarbetsgrupper konstituerats. För Saab var berörda myndigheters inbördes 
roller oklara, men ÖB syntes få ett större ansvar än tidigare. Så blev det 
också till årsskiftet 1981/82, men därefter var FMV sammanhållande under 
C FMV-F.26

Projektförutsättningarna återfanns i försvarspropositionen (1979/80:117) 
som lades i mars 1980. Riksdagen beslöt den 21 maj enligt en s-reservation 

25 )O\JYDSHQ1\WW, 2/80, s. 39 – 42.
26�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 46 – 48.

23/11 besökte Krönmark Saab och fick motsvarande information.Han ville orientera övriga partier innan Saab spred information omJAS-i&erna.Den 18 december besökte Tore Gullstrand Sven Hirdman och lämnadetvå PM: dels en jämförelse mellan egenutveckling, direktköp respektivelicenstillverkning av nästa jaktflygplan, dels en med preliminär redovisningav konsekvenserna av flygplansalternativet "JAS Ny". Hirdman orienteradeförsvarsministern om underlaget.22
1980Den 7 januari 1980 överlämnade CFV sin programplan och utredning iflygplansfrågan till ÖB. Han ansåg i detta underlag att av de påbjudnautredningsalternativen det med ett nyutvecklat skol/attackflygplan,SK2, skulle ge de minsta nackdelarna och förordade detta somgrund för regeringens beslut. Vidare framhöll CFV betydelsen av attvägvalet i flygplanfrågan kunde ske under innevarande budgetår, d.v.s.före 30/6.239/1 besökte MFK Saab för att diskutera de olika anskaffningsalternativenoch Saab orienterade då om sina JAS-id&r. Norling blev intresserad ochs-ledamöterna i kommittén ville ha mer underlag då de var positiva till attSverige skulle ha främst jaktflygplan och i så fall gärna tillverkade i landet.10/1 informerades GD FMV, Ove Ljung, C FMV-F:F, generalmajorGunnar Lindqvist, och souschefen Fst, generalmajor Bengt Lehander, omSaabs budskap. 17/1 fick även CM, viceamiral Per Rudberg, i sambandmed en genomgång av RBS 15, information om Saabs JAS-id&r. 21/1 (!)informerades även CFV, men påpekade att han i sitt svar till ÖB endast svaratpå konkreta frågor rörande de olika utredningsuppdragen och där fanns intenågot nytt enhetsflygplan med.22/1 informerade Flygdivisionen Saab-Scanias styrelse om läget ochsamma dag lade Saab fram sitt förslag inför en utökad militärledning.Redovisningen fick ett positivt mottagande, men C Fst, viceamiral BengtSchuback, betonade att en nödvändig förutsättning för utvecklingen av ettmilitärt flygplanssystem var en flygindustriell satsning på civila flygplan.24Den 1 februari lämnade ÖB sitt underlag i flygplanfrågan till regeringenoch förordade anskaffning av ett JAS-system för att ersätta hela 37-systemet
22 Gripenkrönikan, s. 44 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 49 och 134.23 FlygvapenNytt, 2/80, s. 39.24 Gripenkrönikan, s. 45 f.
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i alla dess roller under förutsättning att de operativa kraven kunde uppfyllasoch att kostnaderna låg inom ramen för anskaffning av militära flygplan.Anskaffning av ett utländskt flygplan motsvarande F-16 var av operativa skälatt föredra.25De politiska partierna visade ett positivt intresse för ett inhemskt alternativ,men framförallt s ställde hårda krav på industrin vad avser de ekonomiskaramarna, vilka ansågs ha överskridits för 37-systemet. Diskussionerna ochförhandlingarna under vintern 1980 kom att handla just om dessa ekonomiskaförutsättningar och begränsningar, vilka pendlade mellan å ena sidan fastpris för utveckling och serieproduktion och å den andra någon form avincitamentskontrakt.I februari möttes försvarsministern och VD Saab-Scania därförutsättningarna och kraven från statens sida lades fram. Vid ett nyttmöte den 5 mars redovisade försvarsministern regeringens inställningför representanter för försvarsindustrin och FMV-F avseende tidsplan förprojektet, att projektet skulle genomföras med så fasta tekniska-/ekonomiskaåtaganden som möjligt från industrin, avtal skulle tecknas mellan en part frånindustrin och en från myndighetssidan samt att industrin måste finansiera50 % av verksamheten budgetåren 1980/81 och 1981/82. Riksdagen avsågatt beslut fattas våren 1982. C FMV-F, Gunnar Lindqvist som efterträtt Olinden 1 april, opponerade mot anskaffningsformen, som han, mot bakgrund averfarenheterna från 37-systemet, inte ansåg vara realistisk.Den 25 mars slöt Saab efter förhandlingar en form av samarbetsavtalmed Volvo Flygmotor AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och SRA medprincipiell uppläggning och parternas samarbetsområden, vilket skulle visaindustrins vilja att samarbeta i JAS-projektet.I mars meddelade försvarsministern att utvärdering genom FMV-F skulleske av det svenska JAS-projektet parallellt med utländska alternativ.28/3 höll Flygdivisionen styrelsesammanträde, varvid meddelades attsamarbetsgrupper konstituerats. För Saab var berörda myndigheters inbördesroller oklara, men ÖB syntes få ett större ansvar än tidigare. Så blev detockså till årsskiftet 1981/82, men därefter var FMV sammanhållande underC FMV-F.26Projektförutsättningarna återfanns i försvarspropositionen (1979/80:117)som lades i mars 1980. Riksdagen beslöt den 21 maj enligt en s-reservation
25 FlygvapenNytt, 2/80, s. 39 — 42.26 Gripenkrönikan, s. 46 — 48.
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������ EHV|NWH� .U|QPDUN� 6DDE� RFK� ¿FN� PRWVYDUDQGH� LQIRUPDWLRQ��
Han ville orientera övriga partier innan Saab spred information om  
JAS-idéerna.

Den 18 december besökte Tore Gullstrand Sven Hirdman och lämnade 
två PM: dels en jämförelse mellan egenutveckling, direktköp respektive 
OLFHQVWLOOYHUNQLQJ�DY�QlVWD�MDNWÀ\JSODQ��GHOV�HQ�PHG�SUHOLPLQlU�UHGRYLVQLQJ�
DY�NRQVHNYHQVHUQD�DY�À\JSODQVDOWHUQDWLYHW�´-$6�1\´��+LUGPDQ�RULHQWHUDGH�
försvarsministern om underlaget.22

1980
Den 7 januari 1980 överlämnade CFV sin programplan och utredning i 
À\JSODQVIUnJDQ� WLOO� g%�� +DQ� DQVnJ� L� GHWWD� XQGHUODJ� DWW� DY� GH� SnEMXGQD�
XWUHGQLQJVDOWHUQDWLYHQ� GHW� PHG� HWW� Q\XWYHFNODW� VNRO�DWWDFNÀ\JSODQ��
SK2, skulle ge de minsta nackdelarna och förordade detta som 
grund för regeringens beslut. Vidare framhöll CFV betydelsen av att 
YlJYDOHW� L� À\JSODQIUnJDQ� NXQGH� VNH� XQGHU� LQQHYDUDQGH� EXGJHWnU�� G�Y�V�� 
före 30/6.23

9/1 besökte MFK Saab för att diskutera de olika anskaffningsalternativen 
och Saab orienterade då om sina JAS-idéer. Norling blev intresserad och 
s-ledamöterna i kommittén ville ha mer underlag då de var positiva till att 
6YHULJH�VNXOOH�KD�IUlPVW�MDNWÀ\JSODQ�RFK�L�Vn�IDOO�JlUQD�WLOOYHUNDGH�L�ODQGHW�

10/1 informerades GD FMV, Ove Ljung, C FMV-F:F, generalmajor 
Gunnar Lindqvist, och souschefen Fst, generalmajor Bengt Lehander, om 
6DDEV� EXGVNDS�� ����� ¿FN� lYHQ� &0�� YLFHDPLUDO� 3HU� 5XGEHUJ�� L� VDPEDQG�
med en genomgång av RBS 15, information om Saabs JAS-idéer. 21/1 (!) 
informerades även CFV, men påpekade att han i sitt svar till ÖB endast svarat 
på konkreta frågor rörande de olika utredningsuppdragen och där fanns inte 
QnJRW�Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ�PHG�

22/1 informerade Flygdivisionen Saab-Scanias styrelse om läget och 
samma dag lade Saab fram sitt förslag inför en utökad militärledning. 
5HGRYLVQLQJHQ� ¿FN� HWW� SRVLWLYW� PRWWDJDQGH�� PHQ� &� )VW�� YLFHDPLUDO� %HQJW�
Schuback, betonade att en nödvändig förutsättning för utvecklingen av ett 
PLOLWlUW�À\JSODQVV\VWHP�YDU�HQ�À\JLQGXVWULHOO�VDWVQLQJ�Sn�FLYLOD�À\JSODQ�24

'HQ���IHEUXDUL�OlPQDGH�g%�VLWW�XQGHUODJ�L�À\JSODQIUnJDQ�WLOO�UHJHULQJHQ�
och förordade anskaffning av ett JAS-system för att ersätta hela 37-systemet 

22�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 44 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 49 och 134.
23 )O\JYDSHQ1\WW� 2/80, s. 39.
24 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 45 f.

i alla dess roller under förutsättning att de operativa kraven kunde uppfyllas 
RFK� DWW� NRVWQDGHUQD� OnJ� LQRP� UDPHQ� I|U� DQVNDIIQLQJ� DY� PLOLWlUD� À\JSODQ��
$QVNDIIQLQJ�DY�HWW�XWOlQGVNW�À\JSODQ�PRWVYDUDQGH�)����YDU�DY�RSHUDWLYD�VNlO�
att föredra.25

De politiska partierna visade ett positivt intresse för ett inhemskt alternativ, 
men framförallt s ställde hårda krav på industrin vad avser de ekonomiska 
ramarna, vilka ansågs ha överskridits för 37-systemet. Diskussionerna och 
förhandlingarna under vintern 1980 kom att handla just om dessa ekonomiska 
förutsättningar och begränsningar, vilka pendlade mellan å ena sidan fast 
pris för utveckling och serieproduktion och å den andra någon form av 
incitamentskontrakt.

I februari möttes försvarsministern och VD Saab-Scania där 
förutsättningarna och kraven från statens sida lades fram. Vid ett nytt 
möte den 5 mars redovisade försvarsministern regeringens inställning 
för representanter för försvarsindustrin och FMV-F avseende tidsplan för 
projektet, att projektet skulle genomföras med så fasta tekniska-/ekonomiska 
åtaganden som möjligt från industrin, avtal skulle tecknas mellan en part från 
LQGXVWULQ� RFK� HQ� IUnQ� P\QGLJKHWVVLGDQ� VDPW� DWW� LQGXVWULQ� PnVWH� ¿QDQVLHUD�
50 % av verksamheten budgetåren 1980/81 och 1981/82. Riksdagen avsåg 
att beslut fattas våren 1982. C FMV-F, Gunnar Lindqvist som efterträtt Olin 
den 1 april, opponerade mot anskaffningsformen, som han, mot bakgrund av 
erfarenheterna från 37-systemet, inte ansåg vara realistisk.

Den 25 mars slöt Saab efter förhandlingar en form av samarbetsavtal 
med Volvo Flygmotor AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och SRA med 
principiell uppläggning och parternas samarbetsområden, vilket skulle visa 
industrins vilja att samarbeta i JAS-projektet.

I mars meddelade försvarsministern att utvärdering genom FMV-F skulle 
ske av det svenska JAS-projektet parallellt med utländska alternativ.

28/3 höll Flygdivisionen styrelsesammanträde, varvid meddelades att 
samarbetsgrupper konstituerats. För Saab var berörda myndigheters inbördes 
roller oklara, men ÖB syntes få ett större ansvar än tidigare. Så blev det 
också till årsskiftet 1981/82, men därefter var FMV sammanhållande under 
C FMV-F.26

Projektförutsättningarna återfanns i försvarspropositionen (1979/80:117) 
som lades i mars 1980. Riksdagen beslöt den 21 maj enligt en s-reservation 

25 )O\JYDSHQ1\WW, 2/80, s. 39 – 42.
26�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 46 – 48.

23/11 besökte Krönmark Saab och fick motsvarande information.Han ville orientera övriga partier innan Saab spred information omJAS-i&erna.Den 18 december besökte Tore Gullstrand Sven Hirdman och lämnadetvå PM: dels en jämförelse mellan egenutveckling, direktköp respektivelicenstillverkning av nästa jaktflygplan, dels en med preliminär redovisningav konsekvenserna av flygplansalternativet "JAS Ny". Hirdman orienteradeförsvarsministern om underlaget.22
1980Den 7 januari 1980 överlämnade CFV sin programplan och utredning iflygplansfrågan till ÖB. Han ansåg i detta underlag att av de påbjudnautredningsalternativen det med ett nyutvecklat skol/attackflygplan,SK2, skulle ge de minsta nackdelarna och förordade detta somgrund för regeringens beslut. Vidare framhöll CFV betydelsen av attvägvalet i flygplanfrågan kunde ske under innevarande budgetår, d.v.s.före 30/6.239/1 besökte MFK Saab för att diskutera de olika anskaffningsalternativenoch Saab orienterade då om sina JAS-id&r. Norling blev intresserad ochs-ledamöterna i kommittén ville ha mer underlag då de var positiva till attSverige skulle ha främst jaktflygplan och i så fall gärna tillverkade i landet.10/1 informerades GD FMV, Ove Ljung, C FMV-F:F, generalmajorGunnar Lindqvist, och souschefen Fst, generalmajor Bengt Lehander, omSaabs budskap. 17/1 fick även CM, viceamiral Per Rudberg, i sambandmed en genomgång av RBS 15, information om Saabs JAS-id&r. 21/1 (!)informerades även CFV, men påpekade att han i sitt svar till ÖB endast svaratpå konkreta frågor rörande de olika utredningsuppdragen och där fanns intenågot nytt enhetsflygplan med.22/1 informerade Flygdivisionen Saab-Scanias styrelse om läget ochsamma dag lade Saab fram sitt förslag inför en utökad militärledning.Redovisningen fick ett positivt mottagande, men C Fst, viceamiral BengtSchuback, betonade att en nödvändig förutsättning för utvecklingen av ettmilitärt flygplanssystem var en flygindustriell satsning på civila flygplan.24Den 1 februari lämnade ÖB sitt underlag i flygplanfrågan till regeringenoch förordade anskaffning av ett JAS-system för att ersätta hela 37-systemet
22 Gripenkrönikan, s. 44 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 49 och 134.23 FlygvapenNytt, 2/80, s. 39.24 Gripenkrönikan, s. 45 f.
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i alla dess roller under förutsättning att de operativa kraven kunde uppfyllasoch att kostnaderna låg inom ramen för anskaffning av militära flygplan.Anskaffning av ett utländskt flygplan motsvarande F-16 var av operativa skälatt föredra.25De politiska partierna visade ett positivt intresse för ett inhemskt alternativ,men framförallt s ställde hårda krav på industrin vad avser de ekonomiskaramarna, vilka ansågs ha överskridits för 37-systemet. Diskussionerna ochförhandlingarna under vintern 1980 kom att handla just om dessa ekonomiskaförutsättningar och begränsningar, vilka pendlade mellan å ena sidan fastpris för utveckling och serieproduktion och å den andra någon form avincitamentskontrakt.I februari möttes försvarsministern och VD Saab-Scania därförutsättningarna och kraven från statens sida lades fram. Vid ett nyttmöte den 5 mars redovisade försvarsministern regeringens inställningför representanter för försvarsindustrin och FMV-F avseende tidsplan förprojektet, att projektet skulle genomföras med så fasta tekniska-/ekonomiskaåtaganden som möjligt från industrin, avtal skulle tecknas mellan en part frånindustrin och en från myndighetssidan samt att industrin måste finansiera50 % av verksamheten budgetåren 1980/81 och 1981/82. Riksdagen avsågatt beslut fattas våren 1982. C FMV-F, Gunnar Lindqvist som efterträtt Olinden 1 april, opponerade mot anskaffningsformen, som han, mot bakgrund averfarenheterna från 37-systemet, inte ansåg vara realistisk.Den 25 mars slöt Saab efter förhandlingar en form av samarbetsavtalmed Volvo Flygmotor AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och SRA medprincipiell uppläggning och parternas samarbetsområden, vilket skulle visaindustrins vilja att samarbeta i JAS-projektet.I mars meddelade försvarsministern att utvärdering genom FMV-F skulleske av det svenska JAS-projektet parallellt med utländska alternativ.28/3 höll Flygdivisionen styrelsesammanträde, varvid meddelades attsamarbetsgrupper konstituerats. För Saab var berörda myndigheters inbördesroller oklara, men ÖB syntes få ett större ansvar än tidigare. Så blev detockså till årsskiftet 1981/82, men därefter var FMV sammanhållande underC FMV-F.26Projektförutsättningarna återfanns i försvarspropositionen (1979/80:117)som lades i mars 1980. Riksdagen beslöt den 21 maj enligt en s-reservation
25 FlygvapenNytt, 2/80, s. 39 — 42.26 Gripenkrönikan, s. 46 — 48.
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om en minskning med 500 Mkr under budgetåret 1981/82, p.g.a. en 
frånvarande moderatledamot och lottning. Trots socialdemokratisk oro 
I|U�HQ�NRQÀLNW�PHOODQ�HQ�-$6�VDWVQLQJ�RFK�HQ�ELEHKnOOHQ�DOOPlQ�YlUQSOLNW�
kvarstod principbeslutet om utvecklingen av ett JAS-system – svenskt eller 
genom direktanskaffning utifrån. I och med det beslutet hade Saab nu lyckats 
komma med i anskaffningsprocessen.27

Den 17 juni hade ÖB och Marcus Wallenberg ett samtal om JAS-projektet 
och de var eniga om behovet av gemensam satsning från industrins och 
myndigheternas sida.28

Under 1980 tillsatte C FS Studiegrupp JAS som leddes av Bengt 
Lönnbom som projektledare för att hantera underlagsframtagningen inom 
FS med Gunnar Ståhl för värderingsgruppen och Rolf Clementson för 
planeringsgruppen samt major Krister Backryd, FMV-F:PROV. Arbetet 
utmynnade i UTTEM JAS med en utgåva 1 ingående i Systemplan JAS den 
30 maj.29

Inom FOA tillsattes en samordningsgrupp för JAS NY-studier, som 
under september granskade hotbilden, viken utgick från angriparhotet från 
perspektivplanestudierna, som ÖB anvisat. FFA studerade samtidigt olika 
prestandaparametrar och deras betydelse. 

I juni påbörjade ÖB:s ledningsgrupp JAS under generalmajor Bengt 
Lehander för övergripande ledning av verksamheten sitt arbete. I gruppen 
ingick deltagare från berörda myndigheter, däribland C FMV-F, Lindqvist.30

Diskussionerna kring de olika synsätten på ansvarsfrågan fortsatte, där 
ÖB accepterat riksdagens beslut och regeringens inriktning, medan C FMV-F 
inte accepterade inriktningen – den skulle enligt hans bedömning komma 
att innebära för stor risktagning för försvaret. Frågan diskuterades åter av 
ÖB och GD FMV med försvarsministern 13/6 med uppföljning i senare 
kontakter. Motsättningarna ledde till att försvarsministern 26/6 enligt ÖB 
uteslöt Lindqvist ur ledningsgruppen. Han ersattes av Sven-Olof Hökborg.31

Den 21 augusti höll försvarsministern ett första ”JAS-möte” med berörda 
försvarsmyndigheter och industrin, där förutsättningarna gicks igenom och 
läget avrapporterades.

27 Ljung, s. 16.�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 48.
28 Ljung, s. 31 f.
29 )O\JYDSHQ1\WW� 4/80/1/81, s. 10.
30 Lindqvist och Widfeldt, s. 62 f. )O\JYDSHQ1\WW� 4/80/1/81, s. 11.
31 Ljung, s. 32 – 34.

Den 22 augusti undertecknade Saab-Scania, VFA, LME och SRA en 
principöverenskommelse om samarbete, som skulle bedrivas under namnet 
Industrigruppen JAS, IG JAS. Den 17 oktober anslöts även FFV till IG JAS. 
(GD FMV hade den 6 juni under ett sammanträffande med försvarsministern 
påpekat komplikationer med att FFV skulle ingå i IG JAS.32 FFV hade sina rötter 
i FF verkstäder och var FMV:s konsult i underhållsfrågor. Rollkonstruktionen 
KDGH� VLQ� JUXQG� L� PRWLY� I|U� DWW� XQGYLND� DWW� DOOW� À\JSODQXQGHUKnOO� VNXOOH�
hamna hos leverantören och därmed riskera att få för staten okontrollerbara 
ekonomiska konsekvenser.) Det slutliga samarbets avtalet kunde inte tecknas 
förrän avtalet med FMV var klart, d.v.s. först 1982. En kritisk fråga under 
hela arbetet var kostnadsläget och kontrollen över kostnaderna, då kraven 
på låga kost nader var extrema för att projektet skulle godtas av politikerna. 
Grundalternativet i den bli vande offerten reducerades så långt möjligt, de fem 
företagen åtog sig kostnadssänkningar och kostnader sköts från typarbetet 
över till den första serien. Prisformen och prestandagaran tier diskuterades 
och IG JAS styrelse beslöt att typarbetet skulle ske till fast pris.

Saab påbörjade ett omfattande projekteringsarbete, för att i första hand 
JH� À\JSODQHW� HQ� OlPSOLJ� NRQ¿JXUDWLRQ�� (Q� YLNWLJ� IUnJD� YDU� PRWRUYDOHW��
Gn� PRWRUVW\UNDQ� lU� GHQ� YLNWLJDVWH� IDNWRUQ� VRP� EHVWlPPHU� HWW� À\JSODQV�
möjliga prestanda och säkerhet. I samband med Farnboroughutställningen 
i september 1980 påbörjade en delegation med statssekreterare Hirdman i 
VSHWVHQ�I|UKDQGOLQJDU�PHG�XWOlQGVND�À\JPRWRULQGXVWULHU��6DPWLGLJW�WRJ�6DDE�
NRQWDNW�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL�I|U�DWW�XWU|QD�VDPDUEHWVP|MOLJKHWHU��'HVVD�
LQYLWHU�¿FN�ÀHUD�NRQVWUXNWLYD�UHVSRQVHU��PHQ�QnJRW�I|UHQNODW�NDQ�PDQ�VlJD�
att BAe och MBB, som var några av de mest aktuella samarbetsparterna, 
YDU� LQULNWDGH�Sn�À\JSODQSURMHNW� VRP�YDU� VW|UUH�RFK�GlUPHG�G\UDUH�lQ�YDG�
som förutsattes för genomförande av de svenska JAS-idéerna även om 
NUDYHQ� Sn� IUDPWLGD� À\JSODQSODWWIRUPDU� YLVDGH� VLJ� KD� JHPHQVDPPD� GUDJ��
Däremot ledde kontakterna bland annat till avtal med BAe om utveckling av 
kompositvingen till JAS.

Den 9 september gick Saab ut till ett stort antal tillverkare med 
förfrågningar om  lämpliga färdigutvecklade delsystem som skulle kunna ingå 
L�-$6��(YHQWXHOOD�\WWHUOLJDUH�XWYHFNOLQJVNRVWQDGHU�I|UYlQWDGHV�¿QDQVLHUDV�DY�

32 Ljung s. 110 f. 

om en minskning med 500 Mkr under budgetåret 1981/82, p.g.a. enfrånvarande moderatledamot och lottning. Trots socialdemokratisk oroför en konflikt mellan en JAS-satsning och en bibehållen allmän värnpliktkvarstod principbeslutet om utvecklingen av ett JAS-system — svenskt ellergenom direktanskaffning utifrån. I och med det beslutet hade Saab nu lyckatskomma med i anskaffilingsprocessen.27Den 17 juni hade ÖB och Marcus Wallenberg ett samtal om JAS-projektetoch de var eniga om behovet av gemensam satsning från industrins ochmyndigheternas sida.28Under 1980 tillsatte C FS Studiegrupp JAS som leddes av BengtLönnbom som projektledare för att hantera underlagsframtagningen inomFS med Gunnar Ståhl för värderingsgruppen och Rolf Clementson förplaneringsgruppen samt major Krister Backryd, FMV-F:PROV. Arbetetutmynnade i UTTEM JAS med en utgåva 1 ingående i Systemplan JAS den30 maj.29Inom FOA tillsattes en samordningsgrupp för JAS NY-studier, somunder september granskade hotbilden, viken utgick från angriparhotet frånperspektivplanestudierna, som ÖB anvisat. FFA studerade samtidigt olikaprestandaparametrar och deras betydelse.I juni påbörjade ÖB:s ledningsgrupp JAS under generalmajor BengtLehander för övergripande ledning av verksamheten sitt arbete. I gruppeningick deltagare från berörda myndigheter, däribland C FMV-F, Lindqvist."Diskussionerna kring de olika synsätten på ansvarsfrågan fortsatte, därÖB accepterat riksdagens beslut och regeringens inriktning, medan C FMV-Finte accepterade inriktningen — den skulle enligt hans bedömning kommaatt innebära för stor risktagning för försvaret. Frågan diskuterades åter avÖB och GD FMV med försvarsministern 13/6 med uppföljning i senarekontakter. Motsättningarna ledde till att försvarsministern 26/6 enligt ÖButeslöt Lindqvist ur ledningsgruppen. Han ersattes av Sven-Olof Hökborg.3'Den 21 augusti höll försvarsministern ett första "JAS-möte" med berördaförsvarsmyndigheter och industrin, där förutsättningarna gicks igenom ochläget avrapporterades.
27 Ljung, s. 16. Gripenkrönikan, s. 48.28 Ljung, s. 31 f.29 FlygvapenNytt, 4/80/1/81, s. 10.30 Lindqvist och Widfeldt, s. 62 f. FlygvapenNytt, 4/80/1/81, s. 11.31 Ljung, s. 32 — 34.
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Den 22 augusti undertecknade Saab-Scania, VFA, LME och SRA enprincipöverenskommelse om samarbete, som skulle bedrivas under namnetIndustrigruppen JAS, IG JAS. Den 17 oktober anslöts även FFV till IG JAS.(GD FMV hade den 6 juni under ett sammanträffande med försvarsministernpåpekat komplikationermed att FFV skulle ingå i IG JAS.32 FFV hade sina rötteri FF verkstäder och var FMV:s konsult i underhållsfrågor. Rollkonstruktionenhade sin grund i motiv för att undvika att allt flygplanunderhåll skullehamna hos leverantören och därmed riskera att fa för staten okontrollerbaraekonomiska konsekvenser.) Det slutliga samarbetsavtalet kunde inte tecknasförrän avtalet med FMV var klart, d.v.s. först 1982. En kritisk fråga underhela arbetet var kostnadsläget och kontrollen över kostnaderna, då kravenpå låga kostnader var extrema för att projektet skulle godtas av politikerna.Grundalternativet i den blivande offerten reducerades så långt möjligt, de femföretagen åtog sig kostnadssänkningar och kostnader sköts från typarbetetöver till den första serien. Prisformen och prestandagarantier diskuteradesoch IG JAS styrelse beslöt att typarbetet skulle ske till fast pris.Saab påbörjade ett omfattande projekteringsarbete, för att i första handge flygplanet en lämplig konfiguration. En viktig fråga var motorvalet,då motorstyrkan är den viktigaste faktorn som bestämmer ett flygplansmöjliga prestanda och säkerhet. I samband med Farnboroughutställningeni september 1980 påbörjade en delegation med statssekreterare Hirdman ispetsen förhandlingar med utländska flygmotorindustrier. Samtidigt tog Saabkontakt med utländsk flygindustri för att utröna samarbetsmöjligheter. Dessainviter fick flera konstruktiva responser, men något förenklat kan man sägaatt BAe och MBB, som var några av de mest aktuella samarbetsparterna,var inriktade på flygplanprojekt som var större och därmed dyrare än vadsom förutsattes för genomförande av de svenska JAS-i&erna även omkraven på framtida flygplanplattformar visade sig ha gemensamma drag.Däremot ledde kontakterna bland annat till avtal med BAe om utveckling avkompositvingen till JAS.Den 9 september gick Saab ut till ett stort antal tillverkare medförfrågningar om lämpliga färdigutvecklade delsystem som skulle kunna ingåi JAS. Eventuella ytterligare utvecklingskostnader förväntades finansieras av
32 Ljung s. 110 f.
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om en minskning med 500 Mkr under budgetåret 1981/82, p.g.a. en 
frånvarande moderatledamot och lottning. Trots socialdemokratisk oro 
I|U�HQ�NRQÀLNW�PHOODQ�HQ�-$6�VDWVQLQJ�RFK�HQ�ELEHKnOOHQ�DOOPlQ�YlUQSOLNW�
kvarstod principbeslutet om utvecklingen av ett JAS-system – svenskt eller 
genom direktanskaffning utifrån. I och med det beslutet hade Saab nu lyckats 
komma med i anskaffningsprocessen.27

Den 17 juni hade ÖB och Marcus Wallenberg ett samtal om JAS-projektet 
och de var eniga om behovet av gemensam satsning från industrins och 
myndigheternas sida.28

Under 1980 tillsatte C FS Studiegrupp JAS som leddes av Bengt 
Lönnbom som projektledare för att hantera underlagsframtagningen inom 
FS med Gunnar Ståhl för värderingsgruppen och Rolf Clementson för 
planeringsgruppen samt major Krister Backryd, FMV-F:PROV. Arbetet 
utmynnade i UTTEM JAS med en utgåva 1 ingående i Systemplan JAS den 
30 maj.29

Inom FOA tillsattes en samordningsgrupp för JAS NY-studier, som 
under september granskade hotbilden, viken utgick från angriparhotet från 
perspektivplanestudierna, som ÖB anvisat. FFA studerade samtidigt olika 
prestandaparametrar och deras betydelse. 

I juni påbörjade ÖB:s ledningsgrupp JAS under generalmajor Bengt 
Lehander för övergripande ledning av verksamheten sitt arbete. I gruppen 
ingick deltagare från berörda myndigheter, däribland C FMV-F, Lindqvist.30

Diskussionerna kring de olika synsätten på ansvarsfrågan fortsatte, där 
ÖB accepterat riksdagens beslut och regeringens inriktning, medan C FMV-F 
inte accepterade inriktningen – den skulle enligt hans bedömning komma 
att innebära för stor risktagning för försvaret. Frågan diskuterades åter av 
ÖB och GD FMV med försvarsministern 13/6 med uppföljning i senare 
kontakter. Motsättningarna ledde till att försvarsministern 26/6 enligt ÖB 
uteslöt Lindqvist ur ledningsgruppen. Han ersattes av Sven-Olof Hökborg.31

Den 21 augusti höll försvarsministern ett första ”JAS-möte” med berörda 
försvarsmyndigheter och industrin, där förutsättningarna gicks igenom och 
läget avrapporterades.

27 Ljung, s. 16.�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 48.
28 Ljung, s. 31 f.
29 )O\JYDSHQ1\WW� 4/80/1/81, s. 10.
30 Lindqvist och Widfeldt, s. 62 f. )O\JYDSHQ1\WW� 4/80/1/81, s. 11.
31 Ljung, s. 32 – 34.

Den 22 augusti undertecknade Saab-Scania, VFA, LME och SRA en 
principöverenskommelse om samarbete, som skulle bedrivas under namnet 
Industrigruppen JAS, IG JAS. Den 17 oktober anslöts även FFV till IG JAS. 
(GD FMV hade den 6 juni under ett sammanträffande med försvarsministern 
påpekat komplikationer med att FFV skulle ingå i IG JAS.32 FFV hade sina rötter 
i FF verkstäder och var FMV:s konsult i underhållsfrågor. Rollkonstruktionen 
KDGH� VLQ� JUXQG� L� PRWLY� I|U� DWW� XQGYLND� DWW� DOOW� À\JSODQXQGHUKnOO� VNXOOH�
hamna hos leverantören och därmed riskera att få för staten okontrollerbara 
ekonomiska konsekvenser.) Det slutliga samarbets avtalet kunde inte tecknas 
förrän avtalet med FMV var klart, d.v.s. först 1982. En kritisk fråga under 
hela arbetet var kostnadsläget och kontrollen över kostnaderna, då kraven 
på låga kost nader var extrema för att projektet skulle godtas av politikerna. 
Grundalternativet i den bli vande offerten reducerades så långt möjligt, de fem 
företagen åtog sig kostnadssänkningar och kostnader sköts från typarbetet 
över till den första serien. Prisformen och prestandagaran tier diskuterades 
och IG JAS styrelse beslöt att typarbetet skulle ske till fast pris.

Saab påbörjade ett omfattande projekteringsarbete, för att i första hand 
JH� À\JSODQHW� HQ� OlPSOLJ� NRQ¿JXUDWLRQ�� (Q� YLNWLJ� IUnJD� YDU� PRWRUYDOHW��
Gn� PRWRUVW\UNDQ� lU� GHQ� YLNWLJDVWH� IDNWRUQ� VRP� EHVWlPPHU� HWW� À\JSODQV�
möjliga prestanda och säkerhet. I samband med Farnboroughutställningen 
i september 1980 påbörjade en delegation med statssekreterare Hirdman i 
VSHWVHQ�I|UKDQGOLQJDU�PHG�XWOlQGVND�À\JPRWRULQGXVWULHU��6DPWLGLJW�WRJ�6DDE�
NRQWDNW�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL�I|U�DWW�XWU|QD�VDPDUEHWVP|MOLJKHWHU��'HVVD�
LQYLWHU�¿FN�ÀHUD�NRQVWUXNWLYD�UHVSRQVHU��PHQ�QnJRW�I|UHQNODW�NDQ�PDQ�VlJD�
att BAe och MBB, som var några av de mest aktuella samarbetsparterna, 
YDU� LQULNWDGH�Sn�À\JSODQSURMHNW� VRP�YDU� VW|UUH�RFK�GlUPHG�G\UDUH�lQ�YDG�
som förutsattes för genomförande av de svenska JAS-idéerna även om 
NUDYHQ� Sn� IUDPWLGD� À\JSODQSODWWIRUPDU� YLVDGH� VLJ� KD� JHPHQVDPPD� GUDJ��
Däremot ledde kontakterna bland annat till avtal med BAe om utveckling av 
kompositvingen till JAS.

Den 9 september gick Saab ut till ett stort antal tillverkare med 
förfrågningar om  lämpliga färdigutvecklade delsystem som skulle kunna ingå 
L�-$6��(YHQWXHOOD�\WWHUOLJDUH�XWYHFNOLQJVNRVWQDGHU�I|UYlQWDGHV�¿QDQVLHUDV�DY�

32 Ljung s. 110 f. 

om en minskning med 500 Mkr under budgetåret 1981/82, p.g.a. enfrånvarande moderatledamot och lottning. Trots socialdemokratisk oroför en konflikt mellan en JAS-satsning och en bibehållen allmän värnpliktkvarstod principbeslutet om utvecklingen av ett JAS-system — svenskt ellergenom direktanskaffning utifrån. I och med det beslutet hade Saab nu lyckatskomma med i anskaffilingsprocessen.27Den 17 juni hade ÖB och Marcus Wallenberg ett samtal om JAS-projektetoch de var eniga om behovet av gemensam satsning från industrins ochmyndigheternas sida.28Under 1980 tillsatte C FS Studiegrupp JAS som leddes av BengtLönnbom som projektledare för att hantera underlagsframtagningen inomFS med Gunnar Ståhl för värderingsgruppen och Rolf Clementson förplaneringsgruppen samt major Krister Backryd, FMV-F:PROV. Arbetetutmynnade i UTTEM JAS med en utgåva 1 ingående i Systemplan JAS den30 maj.29Inom FOA tillsattes en samordningsgrupp för JAS NY-studier, somunder september granskade hotbilden, viken utgick från angriparhotet frånperspektivplanestudierna, som ÖB anvisat. FFA studerade samtidigt olikaprestandaparametrar och deras betydelse.I juni påbörjade ÖB:s ledningsgrupp JAS under generalmajor BengtLehander för övergripande ledning av verksamheten sitt arbete. I gruppeningick deltagare från berörda myndigheter, däribland C FMV-F, Lindqvist."Diskussionerna kring de olika synsätten på ansvarsfrågan fortsatte, därÖB accepterat riksdagens beslut och regeringens inriktning, medan C FMV-Finte accepterade inriktningen — den skulle enligt hans bedömning kommaatt innebära för stor risktagning för försvaret. Frågan diskuterades åter avÖB och GD FMV med försvarsministern 13/6 med uppföljning i senarekontakter. Motsättningarna ledde till att försvarsministern 26/6 enligt ÖButeslöt Lindqvist ur ledningsgruppen. Han ersattes av Sven-Olof Hökborg.3'Den 21 augusti höll försvarsministern ett första "JAS-möte" med berördaförsvarsmyndigheter och industrin, där förutsättningarna gicks igenom ochläget avrapporterades.
27 Ljung, s. 16. Gripenkrönikan, s. 48.28 Ljung, s. 31 f.29 FlygvapenNytt, 4/80/1/81, s. 10.30 Lindqvist och Widfeldt, s. 62 f. FlygvapenNytt, 4/80/1/81, s. 11.31 Ljung, s. 32 — 34.
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Den 22 augusti undertecknade Saab-Scania, VFA, LME och SRA enprincipöverenskommelse om samarbete, som skulle bedrivas under namnetIndustrigruppen JAS, IG JAS. Den 17 oktober anslöts även FFV till IG JAS.(GD FMV hade den 6 juni under ett sammanträffande med försvarsministernpåpekat komplikationermed att FFV skulle ingå i IG JAS.32 FFV hade sina rötteri FF verkstäder och var FMV:s konsult i underhållsfrågor. Rollkonstruktionenhade sin grund i motiv för att undvika att allt flygplanunderhåll skullehamna hos leverantören och därmed riskera att fa för staten okontrollerbaraekonomiska konsekvenser.) Det slutliga samarbetsavtalet kunde inte tecknasförrän avtalet med FMV var klart, d.v.s. först 1982. En kritisk fråga underhela arbetet var kostnadsläget och kontrollen över kostnaderna, då kravenpå låga kostnader var extrema för att projektet skulle godtas av politikerna.Grundalternativet i den blivande offerten reducerades så långt möjligt, de femföretagen åtog sig kostnadssänkningar och kostnader sköts från typarbetetöver till den första serien. Prisformen och prestandagarantier diskuteradesoch IG JAS styrelse beslöt att typarbetet skulle ske till fast pris.Saab påbörjade ett omfattande projekteringsarbete, för att i första handge flygplanet en lämplig konfiguration. En viktig fråga var motorvalet,då motorstyrkan är den viktigaste faktorn som bestämmer ett flygplansmöjliga prestanda och säkerhet. I samband med Farnboroughutställningeni september 1980 påbörjade en delegation med statssekreterare Hirdman ispetsen förhandlingar med utländska flygmotorindustrier. Samtidigt tog Saabkontakt med utländsk flygindustri för att utröna samarbetsmöjligheter. Dessainviter fick flera konstruktiva responser, men något förenklat kan man sägaatt BAe och MBB, som var några av de mest aktuella samarbetsparterna,var inriktade på flygplanprojekt som var större och därmed dyrare än vadsom förutsattes för genomförande av de svenska JAS-i&erna även omkraven på framtida flygplanplattformar visade sig ha gemensamma drag.Däremot ledde kontakterna bland annat till avtal med BAe om utveckling avkompositvingen till JAS.Den 9 september gick Saab ut till ett stort antal tillverkare medförfrågningar om lämpliga färdigutvecklade delsystem som skulle kunna ingåi JAS. Eventuella ytterligare utvecklingskostnader förväntades finansieras av
32 Ljung s. 110 f.
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leverantören och betalning av delsystemet skulle ske först sedan eventuell 
serieproduktion beställts.

Den 1 oktober tecknade Saab ett Technical Assistance Agreement med 
5RFNZHOO� L�86$� I|U� VW|G� DWW� RSWLPHUD� NRQ¿JXUDWLRQHQ� DY� YLQJHQ� Sn� -$6��
Förhandlingarna fullföljdes dock inte utan beställningen gick till BAe.33

1981
Den 13 januari tillsatte försvarsministern en ledningsgrupp under ledning av 
direktör Bengt Carlsson, biträdd av överste P-G Brissman och övlt Christer 
Dahlberg, för en koncentrerad och snabb handläggning inom Fö i JAS-frågan 
och diskuterade med ÖB om åtgärder för att hantera den.34

I januari 1981 hade Saab en diskussion med försvarsexperter inom LO 
och s. Projektläget presenterades också för det tre borgerliga partiernas 
ledning. För Saab var dessa direkta kontakter väsentliga för att få fram Saabs 
egen information till dem.

8QGHU� MDQXDUL� WLOO�PDUV�XWDUEHWDGH�)09�HQ� WHNQLVN�KXYXGVSHFL¿NDWLRQ��
+6��RFK�HQ�RIIHUWVSHFL¿ND�WLRQ�I|U�HWW�VYHQVNW�-$6�DOWHUQDWLY�EDVHUDGH�Sn�)6�
målsättning.

'HQ����PDUV�¿FN�I|UVYDUVNRPPLWWpQ�HQ�I|UHGUDJQLQJ�DY�6DDE��
'HQ���DSULO�OlPQDGH�)09�GHQ�RI¿FLHOOD�RIIHUWI|UIUnJDQ�WLOO�,*�-$6�PHG�

den 1 juni 1981 som offertdatum.35

2IIHUWHU�Sn�I|U�GH�VYHQVND�NUDYHQ�PRGL¿HUDGH�YHUVLRQHU�DY�H[LVWHUDQGH�
XWOlQGVND� À\JSODQSODWWIRUPDU� KDGH� RFNVn� EHJlUWV� LQ� DY� )09� RFK� I|UHOnJ�
våren 1981. Dessa offerter avsåg F-18, F-16, F-5/20 och Mirage 2000, alla 
PHG�PHU�HOOHU�PLQGUH�RPIDWWDQGH�PRGL¿HULQJDU�I|U�DQSDVVQLQJ�WLOO�NUDYHQ�L�
GHQ�VYHQVND�KXYXGVSHFL¿NDWLRQHQ�36

I april lämnade MFK 79 sitt betänkande med redovisning av 
konsekvenserna för svensk industri för de olika alternativen av anskaffning 
DY� Q\D� À\JSODQVV\VWHP�� 9LG� XWYHFNOLQJ� RFK� WLOOYHUNQLQJ� DY� HQ� LQKHPVN�
JAS bedömdes den militära produktionen få en något mindre omfattning 
i framtiden, vilket skulle kunna kompenseras med civil verksamhet. 
Teknisk och ekonomisk utveckling bedömdes vidare minska behovet av 
underhåll. Vid direktköp eller slutmontering i Sverige av utländsk JAS 
VNXOOH� I|UPnJDQ� DWW� KnOOD� VDPPDQ� XWYHFNOLQJ� DY� VYHQVND� VWULGVÀ\JSODQ�

33 *ULSHQNU|QLNDQ� s. 52 – 54.
34 )O\JYDSHQ1\WW� 4/80, 1/81, s. 10,. Ljung s. 82 f.
35�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 55.
36 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 f. )O\JYDSHQ1\WW, 1/81, s. 8, 2/81, s. 26 – 31,  
3/81, s. 4 – 7 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 79.

XSSK|UD�� 'ULIWHQ� DY� EH¿QWOLJD� RFK� Q\WLOONRPPDQGH� À\JSODQ� PnVWH� VlNUDV�
RFK�EHKRY�DY�NYDOL¿FHUDG�KMlOS� IUnQ�XWOlQGVND� LQGXVWULHU�RFK�P\QGLJKHWHU�
I|UXWVnJV�� *HQRPJULSDQGH� VWUXNWXUI|UlQGULQJDU� DY� À\JLQGXVWULQ� VNXOOH� EOL�
nödvändiga. Vid slutmontering i Sverige torde denna behöva ske betydligt 
snabbare än för en svenskutvecklad JAS. Slutmonteringsalternativet skulle 
ge ett visst systemkunnande, men industriella fördelar av betydelse jämfört 
med direktköp skulle knappast erhållas. Vid direktköp och slutmontering 
bedömdes personalstyrkan för utveckling, tillverkning och underhåll komma 
att minska med närmare 6.000 personer. Kompensationsaffärer bedömdes 
kunna minska dessa effekter.37

Den 22 maj avgick Eric Krönmark som försvarsminister och efterträddes 
av Torsten Gustafsson i Torbjörn Fälldins tredje regering.38

I juni lämnade IG JAS och de utländska konkurrenterna sina offerter 
till FMV och 4/6 informerades C Fö. 5/6 föredrog IG JAS sin offert för 
försvarskommittén.

Den 30 juni tecknades ett samarbetsavtal mellan de svenska industrierna. 
Avtalet uppdaterades därefter den 4 september.

,*�-$6�RIIHUW�RPIDWWDGH�À\JSODQSODWWIRUPHQ�PHG�JUXQGÀ\JSODQ��PRWRU��
målinmätningssystem, presentationssystem, automatkanon och tillhörande 
stödsystem som underhållsutrust ning, reservmateriel m.m. Däremot ingick 
LQWH�|YULJD�YDSHQ��NRPPXQLNDWLRQVUDGLR�� ,.��PRWPHGHO�PHG�ÀHUD� V\VWHP��
Offerten omfattade utveckling med integration av direktleveransutrustning 
RFK�XQGHUKnOOVEHUHGQLQJ�VDPW�VHULHSURGXNWLRQ�DY����À\JSODQ�PHG�VW|GV\VWHP��
Priserna var satta som fasta priser med index och för fortsatt serietillverkning 
fram till år 2000 till ett uppskattat pris med maxpris.39

Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade. 
)����� RFK� )����DOWHU�QDWLYHQ� EHVWRG� DY� À\JSODQ� DQSDVVDGH� WLOO� GH� VYHQVND�
NUDYHQ��H[HPSHOYLV�Sn�EDV��RFK�VWULOVLGDQ��0RGL¿HULQJVNRVW�QDGHUQD� I|U�DWW�
DQSDVVD�À\JSODQHQ�WLOO�NUDYHQ�YDU�LQODJGD�L�RIIHUWHUQD��6lUVNLOW�I|U�)����YDU�
de höga. Dess radar måste radikalt förbättras för att fylla kraven. I USAF 
RFK� 1$72� DQYlQ�GHV� )���� PHVW� VRP� DWWDFNÀ\JSODQ�� 1X� NUlYGHV� RFNVn�
MDNWSUHVWDQGD� I|U� DWW� HUKnOOD� HWW� HQKHWVÀ\J�SODQ�� 3ULVHUQD� YDU� EXGJHWSULVHU��
Men erfarenheter från bl.a. Schweiz, med vilket kontakt erna sedan länge 
var goda, visade att givna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket 

37 Ds Fö 1981:2, s. 9 – 16.
38 Ljung, s. 142 f.
39�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 56 – 58.

leverantören och betalning av delsystemet skulle ske först sedan eventuellserieproduktion beställts.Den 1 oktober tecknade Saab ett Technical Assistance Agreement medRockwell i USA för stöd att optimera konfigurationen av vingen på JAS.Förhandlingarna fullföljdes dock inte utan beställningen gick till BAe.33
1981Den 13 januari tillsatte försvarsministern en ledningsgrupp under ledning avdirektör Bengt Carlsson, biträdd av överste P-G Brissman och övlt ChristerDahlberg, för en koncentrerad och snabb handläggning inom Fö i JAS-fråganoch diskuterade med ÖB om åtgärder för att hantera den.34I januari 1981 hade Saab en diskussion med försvarsexperter inom LOoch s. Projektläget presenterades också för det tre borgerliga partiernasledning. För Saab var dessa direkta kontakter väsentliga för att få fram Saabsegen information till dem.Under januari till mars utarbetade FMV en teknisk huvudspecifikation,HS, och en offertspecifikation för ett svenskt JAS-alternativ baserade på FSmålsättning.Den 17 mars fick försvarskommittén en föredragning av Saab.Den 1 april lämnade FMV den officiella offertförfrågan till IG JAS medden 1 juni 1981 som offertdatum.35Offerter på för de svenska kraven modifierade versioner av existerandeutländska flygplanplattformar hade också begärts in av FMV och förelågvåren 1981. Dessa offerter avsåg F-18, F-16, F-5/20 och Mirage 2000, allamed mer eller mindre omfattande modifieringar för anpassning till kraven iden svenska huvudspecifikationen."I april lämnade MFK 79 sitt betänkande med redovisning avkonsekvenserna för svensk industri för de olika alternativen av anskaffiiingav nya flygplanssystem. Vid utveckling och tillverkning av en inhemskJAS bedömdes den militära produktionen fa en något mindre omfattningi framtiden, vilket skulle kunna kompenseras med civil verksamhet.Teknisk och ekonomisk utveckling bedömdes vidare minska behovet avunderhåll. Vid direktköp eller slutmontering i Sverige av utländsk JASskulle förmågan att hålla samman utveckling av svenska stridsflygplan
33 Gripenkrönikan, s. 52 — 54.34 FlygvapenNytt, 4/80, 1/81, s. 10,. Ljung s. 82 f.35 Gripenkrönikan, s. 55.36 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 f. FlygvapenNytt, 1/81, s. 8, 2/81, s. 26 — 31,3/81, s. 4 — 7 Gripenkrönikan, s. 79.144

upphöra. Driften av befintliga och nytillkommande flygplan måste säkrasoch behov av kvalificerad hjälp från utländska industrier och myndigheterförutsågs. Genomgripande strukturförändringar av flygindustrin skulle blinödvändiga. Vid slutmontering i Sverige torde denna behöva ske betydligtsnabbare än för en svenskutvecklad JAS. Slutmonteringsalternativet skullege ett visst systemkunnande, men industriella fördelar av betydelse jämförtmed direktköp skulle knappast erhållas. Vid direktköp och slutmonteringbedömdes personalstyrkan för utveckling, tillverkning och underhåll kommaatt minska med närmare 6.000 personer. Kompensationsaffärer bedömdeskunna minska dessa effekter»Den 22 maj avgick Eric Krönmark som försvarsminister och efterträddesav Torsten Gustafsson i Torbjörn Fälldins tredje regering."I juni lämnade IG JAS och de utländska konkurrenterna sina offertertill FMV och 4/6 informerades C Fö. 5/6 föredrog IG JAS sin offert förförsvarskommittn.Den 30 juni tecknades ett samarbetsavtal mellan de svenska industrierna.Avtalet uppdaterades därefter den 4 september.IG JAS offert omfattade flygplanplattformen med grundflygplan, motor,målinmätningssystem, presentationssystem, automatkanon och tillhörandestödsystem som underhållsutrustning, reservmateriel m.m. Däremot ingickinte övriga vapen, kommunikationsradio, IK, motmedel med flera system.Offerten omfattade utveckling med integration av direktleveransutrustningoch underhållsberedning samt serieproduktion av 30 flygplan med stödsystem.Priserna var satta som fasta priser med index och för fortsatt serietillverkningfram till år 2000 till ett uppskattat pris med maxpris.39Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade.F-16- och F-18-alternativen bestod av flygplan anpassade till de svenskakraven, exempelvis på bas- och strilsidan. Modifieringskostnaderna för attanpassa flygplanen till kraven var inlagda i offerterna. Särskilt för F-16 varde höga. Dess radar måste radikalt förbättras för att fylla kraven. I USAFoch NATO användes F-16 mest som attackflygplan. Nu krävdes ocksåjaktprestanda för att erhålla ett enhetsflygplan. Priserna var budgetpriser.Men erfarenheter från bl.a. Schweiz, med vilket kontakterna sedan längevar goda, visade att givna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket
37 Ds Fö 1981:2, s. 9 — 16.38 Ljung, s. 142 f.39 Gripenkrönikan, s. 56 — 58.
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leverantören och betalning av delsystemet skulle ske först sedan eventuell 
serieproduktion beställts.

Den 1 oktober tecknade Saab ett Technical Assistance Agreement med 
5RFNZHOO� L�86$� I|U� VW|G� DWW� RSWLPHUD� NRQ¿JXUDWLRQHQ� DY� YLQJHQ� Sn� -$6��
Förhandlingarna fullföljdes dock inte utan beställningen gick till BAe.33

1981
Den 13 januari tillsatte försvarsministern en ledningsgrupp under ledning av 
direktör Bengt Carlsson, biträdd av överste P-G Brissman och övlt Christer 
Dahlberg, för en koncentrerad och snabb handläggning inom Fö i JAS-frågan 
och diskuterade med ÖB om åtgärder för att hantera den.34

I januari 1981 hade Saab en diskussion med försvarsexperter inom LO 
och s. Projektläget presenterades också för det tre borgerliga partiernas 
ledning. För Saab var dessa direkta kontakter väsentliga för att få fram Saabs 
egen information till dem.

8QGHU� MDQXDUL� WLOO�PDUV�XWDUEHWDGH�)09�HQ� WHNQLVN�KXYXGVSHFL¿NDWLRQ��
+6��RFK�HQ�RIIHUWVSHFL¿ND�WLRQ�I|U�HWW�VYHQVNW�-$6�DOWHUQDWLY�EDVHUDGH�Sn�)6�
målsättning.

'HQ����PDUV�¿FN�I|UVYDUVNRPPLWWpQ�HQ�I|UHGUDJQLQJ�DY�6DDE��
'HQ���DSULO�OlPQDGH�)09�GHQ�RI¿FLHOOD�RIIHUWI|UIUnJDQ�WLOO�,*�-$6�PHG�

den 1 juni 1981 som offertdatum.35

2IIHUWHU�Sn�I|U�GH�VYHQVND�NUDYHQ�PRGL¿HUDGH�YHUVLRQHU�DY�H[LVWHUDQGH�
XWOlQGVND� À\JSODQSODWWIRUPDU� KDGH� RFNVn� EHJlUWV� LQ� DY� )09� RFK� I|UHOnJ�
våren 1981. Dessa offerter avsåg F-18, F-16, F-5/20 och Mirage 2000, alla 
PHG�PHU�HOOHU�PLQGUH�RPIDWWDQGH�PRGL¿HULQJDU�I|U�DQSDVVQLQJ�WLOO�NUDYHQ�L�
GHQ�VYHQVND�KXYXGVSHFL¿NDWLRQHQ�36

I april lämnade MFK 79 sitt betänkande med redovisning av 
konsekvenserna för svensk industri för de olika alternativen av anskaffning 
DY� Q\D� À\JSODQVV\VWHP�� 9LG� XWYHFNOLQJ� RFK� WLOOYHUNQLQJ� DY� HQ� LQKHPVN�
JAS bedömdes den militära produktionen få en något mindre omfattning 
i framtiden, vilket skulle kunna kompenseras med civil verksamhet. 
Teknisk och ekonomisk utveckling bedömdes vidare minska behovet av 
underhåll. Vid direktköp eller slutmontering i Sverige av utländsk JAS 
VNXOOH� I|UPnJDQ� DWW� KnOOD� VDPPDQ� XWYHFNOLQJ� DY� VYHQVND� VWULGVÀ\JSODQ�

33 *ULSHQNU|QLNDQ� s. 52 – 54.
34 )O\JYDSHQ1\WW� 4/80, 1/81, s. 10,. Ljung s. 82 f.
35�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 55.
36 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 f. )O\JYDSHQ1\WW, 1/81, s. 8, 2/81, s. 26 – 31,  
3/81, s. 4 – 7 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 79.

XSSK|UD�� 'ULIWHQ� DY� EH¿QWOLJD� RFK� Q\WLOONRPPDQGH� À\JSODQ� PnVWH� VlNUDV�
RFK�EHKRY�DY�NYDOL¿FHUDG�KMlOS� IUnQ�XWOlQGVND� LQGXVWULHU�RFK�P\QGLJKHWHU�
I|UXWVnJV�� *HQRPJULSDQGH� VWUXNWXUI|UlQGULQJDU� DY� À\JLQGXVWULQ� VNXOOH� EOL�
nödvändiga. Vid slutmontering i Sverige torde denna behöva ske betydligt 
snabbare än för en svenskutvecklad JAS. Slutmonteringsalternativet skulle 
ge ett visst systemkunnande, men industriella fördelar av betydelse jämfört 
med direktköp skulle knappast erhållas. Vid direktköp och slutmontering 
bedömdes personalstyrkan för utveckling, tillverkning och underhåll komma 
att minska med närmare 6.000 personer. Kompensationsaffärer bedömdes 
kunna minska dessa effekter.37

Den 22 maj avgick Eric Krönmark som försvarsminister och efterträddes 
av Torsten Gustafsson i Torbjörn Fälldins tredje regering.38

I juni lämnade IG JAS och de utländska konkurrenterna sina offerter 
till FMV och 4/6 informerades C Fö. 5/6 föredrog IG JAS sin offert för 
försvarskommittén.

Den 30 juni tecknades ett samarbetsavtal mellan de svenska industrierna. 
Avtalet uppdaterades därefter den 4 september.

,*�-$6�RIIHUW�RPIDWWDGH�À\JSODQSODWWIRUPHQ�PHG�JUXQGÀ\JSODQ��PRWRU��
målinmätningssystem, presentationssystem, automatkanon och tillhörande 
stödsystem som underhållsutrust ning, reservmateriel m.m. Däremot ingick 
LQWH�|YULJD�YDSHQ��NRPPXQLNDWLRQVUDGLR�� ,.��PRWPHGHO�PHG�ÀHUD� V\VWHP��
Offerten omfattade utveckling med integration av direktleveransutrustning 
RFK�XQGHUKnOOVEHUHGQLQJ�VDPW�VHULHSURGXNWLRQ�DY����À\JSODQ�PHG�VW|GV\VWHP��
Priserna var satta som fasta priser med index och för fortsatt serietillverkning 
fram till år 2000 till ett uppskattat pris med maxpris.39

Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade. 
)����� RFK� )����DOWHU�QDWLYHQ� EHVWRG� DY� À\JSODQ� DQSDVVDGH� WLOO� GH� VYHQVND�
NUDYHQ��H[HPSHOYLV�Sn�EDV��RFK�VWULOVLGDQ��0RGL¿HULQJVNRVW�QDGHUQD� I|U�DWW�
DQSDVVD�À\JSODQHQ�WLOO�NUDYHQ�YDU�LQODJGD�L�RIIHUWHUQD��6lUVNLOW�I|U�)����YDU�
de höga. Dess radar måste radikalt förbättras för att fylla kraven. I USAF 
RFK� 1$72� DQYlQ�GHV� )���� PHVW� VRP� DWWDFNÀ\JSODQ�� 1X� NUlYGHV� RFNVn�
MDNWSUHVWDQGD� I|U� DWW� HUKnOOD� HWW� HQKHWVÀ\J�SODQ�� 3ULVHUQD� YDU� EXGJHWSULVHU��
Men erfarenheter från bl.a. Schweiz, med vilket kontakt erna sedan länge 
var goda, visade att givna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket 

37 Ds Fö 1981:2, s. 9 – 16.
38 Ljung, s. 142 f.
39�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 56 – 58.

leverantören och betalning av delsystemet skulle ske först sedan eventuellserieproduktion beställts.Den 1 oktober tecknade Saab ett Technical Assistance Agreement medRockwell i USA för stöd att optimera konfigurationen av vingen på JAS.Förhandlingarna fullföljdes dock inte utan beställningen gick till BAe.33
1981Den 13 januari tillsatte försvarsministern en ledningsgrupp under ledning avdirektör Bengt Carlsson, biträdd av överste P-G Brissman och övlt ChristerDahlberg, för en koncentrerad och snabb handläggning inom Fö i JAS-fråganoch diskuterade med ÖB om åtgärder för att hantera den.34I januari 1981 hade Saab en diskussion med försvarsexperter inom LOoch s. Projektläget presenterades också för det tre borgerliga partiernasledning. För Saab var dessa direkta kontakter väsentliga för att få fram Saabsegen information till dem.Under januari till mars utarbetade FMV en teknisk huvudspecifikation,HS, och en offertspecifikation för ett svenskt JAS-alternativ baserade på FSmålsättning.Den 17 mars fick försvarskommittén en föredragning av Saab.Den 1 april lämnade FMV den officiella offertförfrågan till IG JAS medden 1 juni 1981 som offertdatum.35Offerter på för de svenska kraven modifierade versioner av existerandeutländska flygplanplattformar hade också begärts in av FMV och förelågvåren 1981. Dessa offerter avsåg F-18, F-16, F-5/20 och Mirage 2000, allamed mer eller mindre omfattande modifieringar för anpassning till kraven iden svenska huvudspecifikationen."I april lämnade MFK 79 sitt betänkande med redovisning avkonsekvenserna för svensk industri för de olika alternativen av anskaffiiingav nya flygplanssystem. Vid utveckling och tillverkning av en inhemskJAS bedömdes den militära produktionen fa en något mindre omfattningi framtiden, vilket skulle kunna kompenseras med civil verksamhet.Teknisk och ekonomisk utveckling bedömdes vidare minska behovet avunderhåll. Vid direktköp eller slutmontering i Sverige av utländsk JASskulle förmågan att hålla samman utveckling av svenska stridsflygplan
33 Gripenkrönikan, s. 52 — 54.34 FlygvapenNytt, 4/80, 1/81, s. 10,. Ljung s. 82 f.35 Gripenkrönikan, s. 55.36 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 f. FlygvapenNytt, 1/81, s. 8, 2/81, s. 26 — 31,3/81, s. 4 — 7 Gripenkrönikan, s. 79.144

upphöra. Driften av befintliga och nytillkommande flygplan måste säkrasoch behov av kvalificerad hjälp från utländska industrier och myndigheterförutsågs. Genomgripande strukturförändringar av flygindustrin skulle blinödvändiga. Vid slutmontering i Sverige torde denna behöva ske betydligtsnabbare än för en svenskutvecklad JAS. Slutmonteringsalternativet skullege ett visst systemkunnande, men industriella fördelar av betydelse jämförtmed direktköp skulle knappast erhållas. Vid direktköp och slutmonteringbedömdes personalstyrkan för utveckling, tillverkning och underhåll kommaatt minska med närmare 6.000 personer. Kompensationsaffärer bedömdeskunna minska dessa effekter»Den 22 maj avgick Eric Krönmark som försvarsminister och efterträddesav Torsten Gustafsson i Torbjörn Fälldins tredje regering."I juni lämnade IG JAS och de utländska konkurrenterna sina offertertill FMV och 4/6 informerades C Fö. 5/6 föredrog IG JAS sin offert förförsvarskommittn.Den 30 juni tecknades ett samarbetsavtal mellan de svenska industrierna.Avtalet uppdaterades därefter den 4 september.IG JAS offert omfattade flygplanplattformen med grundflygplan, motor,målinmätningssystem, presentationssystem, automatkanon och tillhörandestödsystem som underhållsutrustning, reservmateriel m.m. Däremot ingickinte övriga vapen, kommunikationsradio, IK, motmedel med flera system.Offerten omfattade utveckling med integration av direktleveransutrustningoch underhållsberedning samt serieproduktion av 30 flygplan med stödsystem.Priserna var satta som fasta priser med index och för fortsatt serietillverkningfram till år 2000 till ett uppskattat pris med maxpris.39Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade.F-16- och F-18-alternativen bestod av flygplan anpassade till de svenskakraven, exempelvis på bas- och strilsidan. Modifieringskostnaderna för attanpassa flygplanen till kraven var inlagda i offerterna. Särskilt för F-16 varde höga. Dess radar måste radikalt förbättras för att fylla kraven. I USAFoch NATO användes F-16 mest som attackflygplan. Nu krävdes ocksåjaktprestanda för att erhålla ett enhetsflygplan. Priserna var budgetpriser.Men erfarenheter från bl.a. Schweiz, med vilket kontakterna sedan längevar goda, visade att givna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket
37 Ds Fö 1981:2, s. 9 — 16.38 Ljung, s. 142 f.39 Gripenkrönikan, s. 56 — 58.
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från de slutliga vid FMS-köp (Foreign Military Sales). FMV lade dock 
till marginaler. Underlaget för F-5/20 var också väl genomarbetat. Men 
GHW� À\JSODQHW� KDGH� GHOYLV� VlPUH�� GHOYLV� ElWWUH� HJHQVNDSHU� lQ� GHW� VYHQVND�
alternativet. Mirage var inte så väl beskrivet vare sig beträffande åtagande 
eller priser.

En preliminär jämförelse mellan offerterna visade dels att IG JAS 
À\JSODQ�LQWH�L�WLOOUlFNOLJ�JUDG�I\OOGH�NUDYHQ�L�+6��GHOV�DWW�)����RFK�IUDPI|U�
allt F-18 fyllde kraven och var mer kostnadseffektiva. Den stridsekonomiska 
värderingen pekade på att F-18 var mest stridsekonomisk. FMV:s preliminära 
utvärdering visade att F-16 borde väljas vid en beställning om mindre än 100 
À\JSODQ��L�LQWHUYDOOHW�����±�����SODQ�YRUH�)����ElVW�RFK�I|UVW�YLG�����±�����
plan vore en svensk JAS ekonomiskt försvarbar.40

'HQ����DXJXVWL�RULHQWHUDGHV�I|UVYDUVPLQLVWHUQ�L�À\JSODQIUnJDQ�L�QlUYDUR�
av statssekreteraren, ÖB, Lehander, CFV, GD FMV och C FMV-F samt 
den om ett år blivande CFV Sven-Olof Olson. Gunnar Lindqvist framförde 
under föredragningen betänkligheter mot särskilt F404-motorn. 27/8 var 
ÖB och Bengt Lehander åter hos försvarsministern för att diskutera JAS-
utvärderingsläget. Bengt Carlsson från försvarsdepartementet deltog. 
Försvarsministern betonade vikten av att ett beslut om en svensk utveckling 
måste fattas med bred politisk enighet.41

Offertutvärderingen skedde vid FMV vad avser tekniska och ekonomiska 
uppgifter samt, parallellt, av Försvarsmakten vad avser taktisk och operativ 
XWYlUGHULQJ��,�DXJXVWL�YDU�WYHNVDPKHWHQ�VWRU�L�À\JYDSQHWV�OHGQLQJ�LQI|U�GHW�
svenska JAS-projektet. ÖB, CFV och FMV ansåg industrin vara överoptimistisk. 
I början av september började CFV att svänga mot en mer positiv syn, vilket också  
den 10 september präglade försvarsstabens operativa värdering och FMV:s 
tekniska värdering 16/9. En intensiv dialog mellan IG JAS och FMV pågick 
till mitten av september, då IG JAS lovade förbättrade tekniska prestanda 
inom en rad områden.42

17/9 lämnade CFV systemplan 2 för JAS till ÖB och förordade att JAS-
systemet skulle anskaffas med inhemsk utveckling och produktion. Förordet 
grundades på att svensk JAS svarade mot de militära kraven, att svensk 
À\JLQGXVWUL� KDGH� NXQVNDS�RFK� I|UPnJD� DWW� KDQWHUD� GH� WHNQLVND� SUREOHPHQ�
VDPW�DWW�NRVWQDGHUQD�NXQGH�KDQWHUDV�LQRP�À\JYDSQHWV�UDP�43

40 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 – 73. Ljung, s. 201. 
41 Ljung, s. 150 – 154.
42 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 59. Ljung, s. 159, 161.
43 )O\JYDSHQ1\WW, 3/81, s. 3. Ljung, s. 163. 

I slutet av månaden rapporterade FMV förhandlingsläget till CFV, ÖB och 
Fö. Inför avtalsförhandlingarna avvaktade FMV sedan direktiv från Fö, vilka 
dock inte kom förrän i december.44

24/9 meddelade försvarsdepartementets ekonomiska experter att IG JAS 
¿QDQVLHULQJVIRUP�LQWH�NXQGH�JRGNlQQDV�RFK�QlVWD�GDJ�¿FN�)09�L�XSSGUDJ�
redovisa realiserbarheten.45

Den 13 oktober lämnade ÖB sitt underlag till regeringen där han 
konstaterade att FMV ansåg att JAS var realiserbar och i princip svarade mot 
ställda krav, att CFV förordat anskaffning av svensk JAS och ÖB föreslog 
GlUI|U�EHVOXW�RP�XWYHFNOLQJ�RFK�WLOOYHUNQLQJ�DY�HWW�VYHQVNW�-$6�À\JSODQ�RP�
PDQ�¿FN�JRGWDJEDUD�YLOONRU��,QRP�PLOLWlUOHGQLQJHQ�KDGH�&$�UHVHUYHUDW�VLJ��
15/10 skedde föredragning för försvarskommittén med försiktigt positiva 
reaktioner. Förutsättningarna för utvärderingen ändrades från en jämförelse 
av alternativen till att utröna om en svensk JAS var godtagbar.46

FMV avsåg börja förhandla i slutet av oktober, men Saab ansåg att ÖB:s 
ledningsgrupp var deras motpart. Den tvisten försinkade förhandlingsstarten.47 

I november lämnade 1978 års försvarskommitté sitt betänkande och 
NRQVWDWHUDGH� LQI|U� I|UVYDUVEHVOXWHW������DWW�À\JVWULGVNUDIWHUQD�XWJMRUGH�HQ�
väsentlig del av det militära försvaret och luftförsvarets ökande betydelse. 

%HWUlIIDQGH�À\JSODQVDQVNDIIQLQJHQ�UHGRYLVDGH�NRPPLWWpQ�HQ�LQULNWQLQJ�
enligt ledamöterna ur m, c och fp: Kvalitetsnivån motsvarande F-16 och 
F-18 kunde i vissa avseenden ge större operativ effekt och något bättre 
utvecklingspotential än svenskt JAS. Det svenska alternativet vore dock 
det bäst optimerade systemet i förhållande till våra taktiska och operativa 
krav samt våra resurser. Vid en sammanvägning även av de industripolitiska, 
arbetsmarknadspolitiska och samhällsekonomiska konsekvenserna övervägde 
fördelarna för ett svenskt alternativ. Planering och utvecklingsarbete mot 
svenskt JAS förordades därför.48

En något annorlunda inriktning förordade ledamöterna ur s: Ett nytt 
À\JSODQVV\VWHP�NUlYGHV�HIWHU�9LJJHQ��'HQ�HNRQRPLVND�VLWXDWLRQHQ�XWJMRUGH�
en starkt begränsande faktor inför långsiktiga bindningar. Några utfästelser 
om framtida anslagshöjningar, som förutsatts av ÖB för en tillstyrkan av 
svenskt JAS, vore inte möjliga att göra. I samband med anskaffning av ett nytt 
À\JV\VWHP�ERUGH�GHW�YDUD�P|MOLJW�DWW�In�XWIlVWHOVHU�DY�PHGYHUNDQGH�LQGXVWULHU�

44�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 59.
45 Ljung, s. 166 f.
46 Ljung, s. 172 – 174. Lindqvist och Widfeldt, s. 70 – 73.
47 Påpekande av Gunnar Lindqvist.
48 Ds Fö 1981:14, s. 14, 128 – 130.

från de slutliga vid FMS-köp (Foreign Military Sales). FMV lade docktill marginaler. Underlaget för F-5120 var också väl genomarbetat. Mendet flygplanet hade delvis sämre, delvis bättre egenskaper än det svenskaalternativet. Mirage var inte så väl beskrivet vare sig beträffande åtagandeeller priser.En preliminär jämförelse mellan offerterna visade dels att IG JASflygplan inte i tillräcklig grad fyllde kraven i HS, dels att F-16 och framförallt F-18 fyllde kraven och var mer kostnadseffektiva. Den stridsekonomiskavärderingen pekade på att F-18 var mest stridsekonomisk. FMV:s preliminärautvärdering visade att F-16 borde väljas vid en beställning om mindre än 100flygplan, i intervallet 100 — 200 plan vore F-18 bäst och först vid 200 — 300plan vore en svensk JAS ekonomiskt försvarbar."Den 19 augusti orienterades försvarsministern i flygplanfrågan i närvaroav statssekreteraren, ÖB, Lehander, CFV, GD FMV och C FMV-F samtden om ett år blivande CFV Sven-Olof Olson. Gunnar Lindqvist framfördeunder föredragningen betänkligheter mot särskilt F404-motorn. 27/8 varÖB och Bengt Lehander åter hos försvarsministern för att diskutera JAS-utvärderingsläget. Bengt Carlsson från försvarsdepartementet deltog.Försvarsministern betonade vikten av att ett beslut om en svensk utvecklingmåste fattas med bred politisk enighet.41Offertutvärderingen skedde vid FMV vad avser tekniska och ekonomiskauppgifter samt, parallellt, av Försvarsmakten vad avser taktisk och operativutvärdering. I augusti var tveksamheten stor i flygvapnets ledning inför detsvenskaJAS-projektet. ÖB, CFV o chFMV ansåg industrin vara överoptimistisk.I börj an av septemberbörj ade CFVatt svänga mot en merpos itiv syn, vilket ocksåden 10 september präglade försvarsstabens operativa värdering och FMV:stekniska värdering 16/9. En intensiv dialog mellan IG JAS och FMV pågicktill mitten av september, då IG JAS lovade förbättrade tekniska prestandainom en rad områden.4217/9 lämnade CFV systemplan 2 för JAS till ÖB och förordade att JAS-systemet skulle anskaffas med inhemsk utveckling och produktion. Förordetgrundades på att svensk JAS svarade mot de militära kraven, att svenskflygindustri hade kunskap och förmåga att hantera de tekniska problemensamt att kostnaderna kunde hanteras inom flygvapnets ram.43
40 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 — 73. Ljung, s. 201.41 Ljung, s. 150 — 154.42 Gripenkrönikan, s. 59. Ljung, s. 159, 161.43 FlygvapenNytt, 3/81, s. 3. Ljung, s. 163.
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I slutet av månaden rapporterade FMV förhandlingsläget till CFV, ÖB ochFö. Inför avtalsförhandlingarna avvaktade FMV sedan direktiv från Fö, vilkadock inte kom förrän i december»24/9 meddelade försvarsdepartementets ekonomiska experter att IG JASfinansieringsform inte kunde godkännas och nästa dag fick FMV i uppdragredovisa realiserbarheten.45Den 13 oktober lämnade ÖB sitt underlag till regeringen där hankonstaterade att FMV ansåg att JAS var realiserbar och i princip svarade motställda krav, att CFV förordat anskaffning av svensk JAS och ÖB föreslogdärför beslut om utveckling och tillverkning av ett svenskt JAS-flygplan omman fick godtagbara villkor. Inom militärledningen hade CA reserverat sig.15/10 skedde föredragning för försvarskommittén med försiktigt positivareaktioner. Förutsättningarna för utvärderingen ändrades från en jämförelseav alternativen till att utröna om en svensk JAS var godtagbar.46FMV avsåg börja förhandla i slutet av oktober, men Saab ansåg att ÖB:sledningsgrupp var deras motpart. Den tvisten försinkade förhandlingsstarten.47I november lämnade 1978 års försvarskommitté sitt betänkande ochkonstaterade inför försvarsbeslutet 1982 att flygstridskrafterna utgjorde enväsentlig del av det militära försvaret och luftförsvarets ökande betydelse.Beträffande flygplansanskaffningen redovisade kommittén en inriktningenligt ledamöterna ur m, c och fp: Kvalitetsnivån motsvarande F-16 ochF-18 kunde i vissa avseenden ge större operativ effekt och något bättreutvecklingspotential än svenskt JAS. Det svenska alternativet vore dockdet bäst optimerade systemet i förhållande till våra taktiska och operativakrav samt våra resurser. Vid en sammanvägning även av de industripolitiska,arbetsmarknadspolitiska och samhällsekonomiska konsekvenserna övervägdefördelarna för ett svenskt alternativ. Planering och utvecklingsarbete motsvenskt JAS förordades därför."En något annorlunda inriktning förordade ledamöterna ur s: Ett nyttflygplanssystem krävdes efter Viggen. Den ekonomiska situationen utgjordeen starkt begränsande faktor inför långsiktiga bindningar. Några utfästelserom framtida anslagshöjningar, som förutsatts av ÖB för en tillstyrkan avsvenskt JAS, vore inte möjliga att göra. I samband med anskaffning av ett nyttflygsystem borde det vara möjligt att få utfästelser av medverkande industrier
44 Gripenkrönikan, s. 59.45 Ljung, s. 166 f.46 Ljung, s. 172 — 174. Lindqvist och Widfeldt, s. 70 — 73.47 Påpekande av Gunnar Lindqvist.48 Ds Fö 1981:14, s. 14, 128 — 130. 147
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från de slutliga vid FMS-köp (Foreign Military Sales). FMV lade dock 
till marginaler. Underlaget för F-5/20 var också väl genomarbetat. Men 
GHW� À\JSODQHW� KDGH� GHOYLV� VlPUH�� GHOYLV� ElWWUH� HJHQVNDSHU� lQ� GHW� VYHQVND�
alternativet. Mirage var inte så väl beskrivet vare sig beträffande åtagande 
eller priser.

En preliminär jämförelse mellan offerterna visade dels att IG JAS 
À\JSODQ�LQWH�L�WLOOUlFNOLJ�JUDG�I\OOGH�NUDYHQ�L�+6��GHOV�DWW�)����RFK�IUDPI|U�
allt F-18 fyllde kraven och var mer kostnadseffektiva. Den stridsekonomiska 
värderingen pekade på att F-18 var mest stridsekonomisk. FMV:s preliminära 
utvärdering visade att F-16 borde väljas vid en beställning om mindre än 100 
À\JSODQ��L�LQWHUYDOOHW�����±�����SODQ�YRUH�)����ElVW�RFK�I|UVW�YLG�����±�����
plan vore en svensk JAS ekonomiskt försvarbar.40

'HQ����DXJXVWL�RULHQWHUDGHV�I|UVYDUVPLQLVWHUQ�L�À\JSODQIUnJDQ�L�QlUYDUR�
av statssekreteraren, ÖB, Lehander, CFV, GD FMV och C FMV-F samt 
den om ett år blivande CFV Sven-Olof Olson. Gunnar Lindqvist framförde 
under föredragningen betänkligheter mot särskilt F404-motorn. 27/8 var 
ÖB och Bengt Lehander åter hos försvarsministern för att diskutera JAS-
utvärderingsläget. Bengt Carlsson från försvarsdepartementet deltog. 
Försvarsministern betonade vikten av att ett beslut om en svensk utveckling 
måste fattas med bred politisk enighet.41

Offertutvärderingen skedde vid FMV vad avser tekniska och ekonomiska 
uppgifter samt, parallellt, av Försvarsmakten vad avser taktisk och operativ 
XWYlUGHULQJ��,�DXJXVWL�YDU�WYHNVDPKHWHQ�VWRU�L�À\JYDSQHWV�OHGQLQJ�LQI|U�GHW�
svenska JAS-projektet. ÖB, CFV och FMV ansåg industrin vara överoptimistisk. 
I början av september började CFV att svänga mot en mer positiv syn, vilket också  
den 10 september präglade försvarsstabens operativa värdering och FMV:s 
tekniska värdering 16/9. En intensiv dialog mellan IG JAS och FMV pågick 
till mitten av september, då IG JAS lovade förbättrade tekniska prestanda 
inom en rad områden.42

17/9 lämnade CFV systemplan 2 för JAS till ÖB och förordade att JAS-
systemet skulle anskaffas med inhemsk utveckling och produktion. Förordet 
grundades på att svensk JAS svarade mot de militära kraven, att svensk 
À\JLQGXVWUL� KDGH� NXQVNDS�RFK� I|UPnJD� DWW� KDQWHUD� GH� WHNQLVND� SUREOHPHQ�
VDPW�DWW�NRVWQDGHUQD�NXQGH�KDQWHUDV�LQRP�À\JYDSQHWV�UDP�43

40 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 – 73. Ljung, s. 201. 
41 Ljung, s. 150 – 154.
42 *ULSHQNU|QLNDQ, s. 59. Ljung, s. 159, 161.
43 )O\JYDSHQ1\WW, 3/81, s. 3. Ljung, s. 163. 

I slutet av månaden rapporterade FMV förhandlingsläget till CFV, ÖB och 
Fö. Inför avtalsförhandlingarna avvaktade FMV sedan direktiv från Fö, vilka 
dock inte kom förrän i december.44

24/9 meddelade försvarsdepartementets ekonomiska experter att IG JAS 
¿QDQVLHULQJVIRUP�LQWH�NXQGH�JRGNlQQDV�RFK�QlVWD�GDJ�¿FN�)09�L�XSSGUDJ�
redovisa realiserbarheten.45

Den 13 oktober lämnade ÖB sitt underlag till regeringen där han 
konstaterade att FMV ansåg att JAS var realiserbar och i princip svarade mot 
ställda krav, att CFV förordat anskaffning av svensk JAS och ÖB föreslog 
GlUI|U�EHVOXW�RP�XWYHFNOLQJ�RFK�WLOOYHUNQLQJ�DY�HWW�VYHQVNW�-$6�À\JSODQ�RP�
PDQ�¿FN�JRGWDJEDUD�YLOONRU��,QRP�PLOLWlUOHGQLQJHQ�KDGH�&$�UHVHUYHUDW�VLJ��
15/10 skedde föredragning för försvarskommittén med försiktigt positiva 
reaktioner. Förutsättningarna för utvärderingen ändrades från en jämförelse 
av alternativen till att utröna om en svensk JAS var godtagbar.46

FMV avsåg börja förhandla i slutet av oktober, men Saab ansåg att ÖB:s 
ledningsgrupp var deras motpart. Den tvisten försinkade förhandlingsstarten.47 

I november lämnade 1978 års försvarskommitté sitt betänkande och 
NRQVWDWHUDGH� LQI|U� I|UVYDUVEHVOXWHW������DWW�À\JVWULGVNUDIWHUQD�XWJMRUGH�HQ�
väsentlig del av det militära försvaret och luftförsvarets ökande betydelse. 

%HWUlIIDQGH�À\JSODQVDQVNDIIQLQJHQ�UHGRYLVDGH�NRPPLWWpQ�HQ�LQULNWQLQJ�
enligt ledamöterna ur m, c och fp: Kvalitetsnivån motsvarande F-16 och 
F-18 kunde i vissa avseenden ge större operativ effekt och något bättre 
utvecklingspotential än svenskt JAS. Det svenska alternativet vore dock 
det bäst optimerade systemet i förhållande till våra taktiska och operativa 
krav samt våra resurser. Vid en sammanvägning även av de industripolitiska, 
arbetsmarknadspolitiska och samhällsekonomiska konsekvenserna övervägde 
fördelarna för ett svenskt alternativ. Planering och utvecklingsarbete mot 
svenskt JAS förordades därför.48

En något annorlunda inriktning förordade ledamöterna ur s: Ett nytt 
À\JSODQVV\VWHP�NUlYGHV�HIWHU�9LJJHQ��'HQ�HNRQRPLVND�VLWXDWLRQHQ�XWJMRUGH�
en starkt begränsande faktor inför långsiktiga bindningar. Några utfästelser 
om framtida anslagshöjningar, som förutsatts av ÖB för en tillstyrkan av 
svenskt JAS, vore inte möjliga att göra. I samband med anskaffning av ett nytt 
À\JV\VWHP�ERUGH�GHW�YDUD�P|MOLJW�DWW�In�XWIlVWHOVHU�DY�PHGYHUNDQGH�LQGXVWULHU�

44�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 59.
45 Ljung, s. 166 f.
46 Ljung, s. 172 – 174. Lindqvist och Widfeldt, s. 70 – 73.
47 Påpekande av Gunnar Lindqvist.
48 Ds Fö 1981:14, s. 14, 128 – 130.

från de slutliga vid FMS-köp (Foreign Military Sales). FMV lade docktill marginaler. Underlaget för F-5120 var också väl genomarbetat. Mendet flygplanet hade delvis sämre, delvis bättre egenskaper än det svenskaalternativet. Mirage var inte så väl beskrivet vare sig beträffande åtagandeeller priser.En preliminär jämförelse mellan offerterna visade dels att IG JASflygplan inte i tillräcklig grad fyllde kraven i HS, dels att F-16 och framförallt F-18 fyllde kraven och var mer kostnadseffektiva. Den stridsekonomiskavärderingen pekade på att F-18 var mest stridsekonomisk. FMV:s preliminärautvärdering visade att F-16 borde väljas vid en beställning om mindre än 100flygplan, i intervallet 100 — 200 plan vore F-18 bäst och först vid 200 — 300plan vore en svensk JAS ekonomiskt försvarbar."Den 19 augusti orienterades försvarsministern i flygplanfrågan i närvaroav statssekreteraren, ÖB, Lehander, CFV, GD FMV och C FMV-F samtden om ett år blivande CFV Sven-Olof Olson. Gunnar Lindqvist framfördeunder föredragningen betänkligheter mot särskilt F404-motorn. 27/8 varÖB och Bengt Lehander åter hos försvarsministern för att diskutera JAS-utvärderingsläget. Bengt Carlsson från försvarsdepartementet deltog.Försvarsministern betonade vikten av att ett beslut om en svensk utvecklingmåste fattas med bred politisk enighet.41Offertutvärderingen skedde vid FMV vad avser tekniska och ekonomiskauppgifter samt, parallellt, av Försvarsmakten vad avser taktisk och operativutvärdering. I augusti var tveksamheten stor i flygvapnets ledning inför detsvenskaJAS-projektet. ÖB, CFV o chFMV ansåg industrin vara överoptimistisk.I börj an av septemberbörj ade CFVatt svänga mot en merpos itiv syn, vilket ocksåden 10 september präglade försvarsstabens operativa värdering och FMV:stekniska värdering 16/9. En intensiv dialog mellan IG JAS och FMV pågicktill mitten av september, då IG JAS lovade förbättrade tekniska prestandainom en rad områden.4217/9 lämnade CFV systemplan 2 för JAS till ÖB och förordade att JAS-systemet skulle anskaffas med inhemsk utveckling och produktion. Förordetgrundades på att svensk JAS svarade mot de militära kraven, att svenskflygindustri hade kunskap och förmåga att hantera de tekniska problemensamt att kostnaderna kunde hanteras inom flygvapnets ram.43
40 Lindqvist och Widfeldt, s. 70 — 73. Ljung, s. 201.41 Ljung, s. 150 — 154.42 Gripenkrönikan, s. 59. Ljung, s. 159, 161.43 FlygvapenNytt, 3/81, s. 3. Ljung, s. 163.
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I slutet av månaden rapporterade FMV förhandlingsläget till CFV, ÖB ochFö. Inför avtalsförhandlingarna avvaktade FMV sedan direktiv från Fö, vilkadock inte kom förrän i december»24/9 meddelade försvarsdepartementets ekonomiska experter att IG JASfinansieringsform inte kunde godkännas och nästa dag fick FMV i uppdragredovisa realiserbarheten.45Den 13 oktober lämnade ÖB sitt underlag till regeringen där hankonstaterade att FMV ansåg att JAS var realiserbar och i princip svarade motställda krav, att CFV förordat anskaffning av svensk JAS och ÖB föreslogdärför beslut om utveckling och tillverkning av ett svenskt JAS-flygplan omman fick godtagbara villkor. Inom militärledningen hade CA reserverat sig.15/10 skedde föredragning för försvarskommittén med försiktigt positivareaktioner. Förutsättningarna för utvärderingen ändrades från en jämförelseav alternativen till att utröna om en svensk JAS var godtagbar.46FMV avsåg börja förhandla i slutet av oktober, men Saab ansåg att ÖB:sledningsgrupp var deras motpart. Den tvisten försinkade förhandlingsstarten.47I november lämnade 1978 års försvarskommitté sitt betänkande ochkonstaterade inför försvarsbeslutet 1982 att flygstridskrafterna utgjorde enväsentlig del av det militära försvaret och luftförsvarets ökande betydelse.Beträffande flygplansanskaffningen redovisade kommittén en inriktningenligt ledamöterna ur m, c och fp: Kvalitetsnivån motsvarande F-16 ochF-18 kunde i vissa avseenden ge större operativ effekt och något bättreutvecklingspotential än svenskt JAS. Det svenska alternativet vore dockdet bäst optimerade systemet i förhållande till våra taktiska och operativakrav samt våra resurser. Vid en sammanvägning även av de industripolitiska,arbetsmarknadspolitiska och samhällsekonomiska konsekvenserna övervägdefördelarna för ett svenskt alternativ. Planering och utvecklingsarbete motsvenskt JAS förordades därför."En något annorlunda inriktning förordade ledamöterna ur s: Ett nyttflygplanssystem krävdes efter Viggen. Den ekonomiska situationen utgjordeen starkt begränsande faktor inför långsiktiga bindningar. Några utfästelserom framtida anslagshöjningar, som förutsatts av ÖB för en tillstyrkan avsvenskt JAS, vore inte möjliga att göra. I samband med anskaffning av ett nyttflygsystem borde det vara möjligt att få utfästelser av medverkande industrier
44 Gripenkrönikan, s. 59.45 Ljung, s. 166 f.46 Ljung, s. 172 — 174. Lindqvist och Widfeldt, s. 70 — 73.47 Påpekande av Gunnar Lindqvist.48 Ds Fö 1981:14, s. 14, 128 — 130. 147
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om nya satsningar inom näringslivet. Några sådana hade inte redovisats i 
samband med ÖB:s förord för svenskt JAS, varför något förord för det ena 
HOOHU�DQGUD�À\JSODQVV\VWHPHW�LQWH�NXQGH�JHV�49

Kommittén förordade att planering och utveckling inriktades mot ett 
VYHQVNW�-$6�À\JSODQ�I|U�HUVlWWQLQJ�DY����V\VWHPHW��$UEHWHW�PnVWH�IRUWO|SDQGH�
styras och kontrolleras genom regeringens försorg.50

På underlaget från utvärderingarna beslöt regeringen i slutet av 1981 att 
förorda en sådan utveckling och anskaffning. 

,�GHFHPEHU�JDY�,*�-$6�XW�HQ�Q\�XWJnYD�DY�SURMHNWVSHFL¿NDWLRQHQ��36.

1982
I januari påbörjades avtalsförhandlingar, vilka visade att parterna stod längre 
från varandra än man väntat. Till slut beslöt IG JAS styrelse att gå med på 
FMVs avtalsförslag. En diskussionsfråga var HS. FMV vidhöll en hård linje 
för att pressa ned priset.

Då JAS-avtalet hade en ny karaktär med mer ansvar på industrin kunde 
inte tidigare tillämpade kommersiella villkor tillämpas, vilket ledde till 
omfattande överväganden och diskussioner.51

I mitten av mars föredrogs förhandlingsläget för ÖB och Fö. FMV:s 
krav hade tillgodosetts, FMV bedömde att kvarstående frågor skulle kunna 
lösas till den 1 maj 1982. Däremot ansågs F 404-motorn inte ha tillräckliga 
prestanda, vilket lett till en utvecklad version med svensk beteckning RM 12. 
Den höga dollarkursen anfördes som bekymmersam.52

Avtalet paraferades den 1 maj.53

Den 4 maj föredrog ÖB, CFV och GD FMV och statssekreteraren Fö JAS-
frågan för statsministern, C Fö, ekonomiministern och några statssekreterare. 
-$6�SURMHNWHWV�HNRQRPL�RFK�À\JSODQHWV�NYDOLWHW�GLVNXWHUDGHV��5HJHULQJHQV�
inriktning var dock att säga ja till det svenska alternativet. Därefter var ÖB i 
riksdagshuset och kommenterade totalförsvarspropositionen för partierna.54

6/5 redovisade försvarsministern förhandlingsresultatet för försvars–
utskottet och uppgav att förhandlingsfrågorna var lösta på ett tillfredsställande 
sätt samt att försvarspropositionens förord för en svensk JAS uppfyllts.55

49 Ds Fö 1981:14, s. 134 f. 
50 Ds Fö 1981:14, s. 14.
51�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 59 – 62. Ljung, s. 220 f, 223, 225 – 228, 234  –  237. 
52 Ljung, s. 241, 246 – 252. Lindqvist och Widfeldt, s. 66 f, 71 f.
53�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 63.
54 Ljung, s. 252 f.
55 Ljung, s. 255, *ULSHQNU|QLNDQ, s. 63. 

Den 4 juni beslöt riksdagen i enlighet med regeringens proposition 
��������������RFK������¿FN�)09�L�XSSGUDJ�DWW�EHVWlOOD�GHQ�I|UVWD�VHULHQ�RP�
���-$6�À\JSODQ�VDPW�RSWLRQ�RP�EHVWlOOQLQJ�DY�����À\JSODQ�PHG�HWW�WDNSULV��
Avtalet undertecknades samma dag. Samma dag undertecknades också ett 
DYWDO�RP�5%6����I|U�À\JYDSQHW�56

Avtalet mellan IG JAS parter uppdaterades den 18 juni.
,� DQVOXWQLQJ� WLOO� EHVOXWHW� VNHGGH� W\SQXPPHUVlWWQLQJ� DY� À\JSODQHW�� 

JAS 39. Under hösten tilldelades JAS 39 namnet ”Gripen” efter en pristävling 
i )O\JYDSHQ1\WW.57

'HQ���MXOL�LQUlWWDGHV�L�À\JVWDEHQ�HQ�-$6�DYGHOQLQJ�RFK�HWW�VlUVNLOW�-$6�
råd tillsattes som CFV:s rådgivande organ i utvecklingsarbetet. I rådet ingick 
också representanter för ÖB, FMV och FOA.58

Den 1 oktober efterträdde Sven-Olof Olson Dick Stenberg som chef för 
À\JYDSQHW�

,�VHSWHPEHU�¿FN�V�nWHU�PDMRULWHW�L�ULNVGDJVYDOHW��7RUVWHQ�*XVWDIVVRQ�DYJLFN�
i oktober som försvarsminister och Sven Hirdman som statssekreterare. De 
efterträddes av Börje Andersson respektive Per Borg i Olof Palmes andra 
regering. Därefter skedde ett byte till först Curt Boström innan Anders 
Thunborg tog över som försvarsminister den 17 januari 1983.

Den nya regeringen initierade en ekonomisk analys av JAS-projektet.59

Den 1 december 1982 sände statssekreteraren Fö en PM om JAS-
ekonomin till C FMV-F, vilken svarade 7/12 om JAS-kostnaderna och att 
mer medel skulle komma att behövas utöver ramen. Den senare tog med ÖB 
upp frågan om utnyttjande av 700 Mkr av en priskil för valutakompensation 
(dollarkursen). ÖB diskuterade 13/12 frågan med GD FMV, CFV, C PLANL 
samt C FMV:F, varvid ÖB och CFV hävdade att FMV inte skulle få ta upp 
reserver. Kontakter mellan statssekreteraren och försvarsledningen fortsatte 
de närmaste dagarna. Regeringen uppvisade under vintern en positiv 
grundinställning till JAS-projektet.60

1983
Den 3 mars lade regeringen fram sin JAS-proposition (prop 1982/83:119). 
Den ekonomiska analysen av JAS-projektet, som Fö gjort, visade att 
”osäkerheten i projektet inte är så stor att projektet bör avbrytas.” Därmed 

56�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 64. König och Cervin-Ellqvist, s. 49.
57 )O\JYDSHQ1\WW� 4/82, s. 4.
58 )O\JYDSHQ1\WW, 2/82, s. 5.
59 Ljung, s. 287, 307, 319.
60 Ljung, s. 333 – 338, 357.

om nya satsningar inom näringslivet. Några sådana hade inte redovisats isamband med ÖB:s förord för svenskt JAS, varför något förord för det enaeller andra flygplanssystemet inte kunde ges.49Kommittén förordade att planering och utveckling inriktades mot ettsvenskt JAS-flygplan för ersättning av 37-systemet. Arbetet måste fortlöpandestyras och kontrolleras genom regeringens försorg."På underlaget från utvärderingarna beslöt regeringen i slutet av 1981 attförorda en sådan utveckling och anskaffning.I december gav IG JAS ut en ny utgåva av projektspecifikationen, PS.
1982I januari påbörjades avtalsförhandlingar, vilka visade att parterna stod längrefrån varandra än man väntat. Till slut beslöt IG JAS styrelse att gå med påFMVs avtalsförslag. En diskussionsfråga var HS. FMV vidhöll en hård linjeför att pressa ned priset.Då JAS-avtalet hade en ny karaktär med mer ansvar på industrin kundeinte tidigare tillämpade kommersiella villkor tillämpas, vilket ledde tillomfattande överväganden och diskussioner.'I mitten av mars föredrogs förhandlingsläget för ÖB och Fö. FMV:skrav hade tillgodosetts, FMV bedömde att kvarstående frågor skulle kunnalösas till den 1 maj 1982. Däremot ansågs F 404-motorn inte ha tillräckligaprestanda, vilket lett till en utvecklad version med svensk beteckning RM 12.Den höga dollarkursen anfördes som bekymmersam.52Avtalet paraferades den 1 maj.53Den 4 maj föredrog ÖB, CFV och GD FMV och statssekreteraren Fö JAS-frågan för statsministern, C Fö, ekonomiministern och några statssekreterare.JAS-projektets ekonomi och flygplanets kvalitet diskuterades. Regeringensinriktning var dock att säga ja till det svenska alternativet. Därefter var ÖB iriksdagshuset och kommenterade totalförsvarspropositionen för partierna.546/5 redovisade försvarsministern förhandlingsresultatet för försvars—utskottet och uppgav att förhandlingsfrågorna var lösta på ett tillfredsställandesätt samt att försvarspropositionens förord för en svensk JAS uppfyllts."
49 Ds Fö 1981:14, s. 134 f.50 Ds Fö 1981:14, s. 14.51 Gripenkrönikan, s. 59 — 62. Ljung, s. 220 f, 223, 225 — 228, 234 — 237.52 Ljung, s. 241, 246 — 252. Lindqvist och Widfeldt, s. 66 f, 71 f.53 Gripenkrönikan, s. 63.54 Ljung, s. 252 f.55 Ljung, s. 255, Gripenkrönikan, s. 63.
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Den 4 juni beslöt riksdagen i enlighet med regeringens proposition(1979/80:117) och 30/6 fick FMV i uppdrag att beställa den första serien om30 JAS-flygplan samt option om beställning av 110 flygplan med ett takpris.Avtalet undertecknades samma dag. Samma dag undertecknades också ettavtal om RBS 15 för flygvapnet."Avtalet mellan IG JAS parter uppdaterades den 18 juni.I anslutning till beslutet skedde typnummersättning av flygplanet:JAS 39. Under hösten tilldelades JAS 39 namnet "Gripen" efter en pristävlingi FlygvapenNytt.57Den 1 juli inrättades i flygstaben en JAS-avdelning och ett särskilt JAS-råd tillsattes som CFV:s rådgivande organ i utvecklingsarbetet. I rådet ingickockså representanter för ÖB, FMV och FOA.58Den 1 oktober efterträdde Sven-Olof Olson Dick Stenberg som chef förflygvapnet.I september fick s åter majoritet i riksdagsvalet. Torsten Gustafsson avgicki oktober som försvarsminister och Sven Hirdman som statssekreterare. Deefterträddes av Börje Andersson respektive Per Borg i Olof Palmes andraregering. Därefter skedde ett byte till först Curt Boström innan AndersThunborg tog över som försvarsminister den 17 januari 1983.Den nya regeringen initierade en ekonomisk analys av JAS-projektet.59Den 1 december 1982 sände statssekreteraren Fö en PM om JAS-ekonomin till C FMV-F, vilken svarade 7/12 om JAS-kostnaderna och attmer medel skulle komma att behövas utöver ramen. Den senare tog med ÖBupp frågan om utnyttjande av 700 Mkr av en priskil för valutakompensation(dollarkursen). ÖB diskuterade 13/12 frågan med GD FMV, CFV, C PLANLsamt C FMV:F, varvid ÖB och CFV hävdade att FMV inte skulle få ta uppreserver. Kontakter mellan statssekreteraren och försvarsledningen fortsattede närmaste dagarna. Regeringen uppvisade under vintern en positivgrundinställning till JAS-projektet."
1983Den 3 mars lade regeringen fram sin JAS-proposition (prop 1982/83:119).Den ekonomiska analysen av JAS-projektet, som Fö gjort, visade att"osäkerheten i projektet inte är så stor att projektet bör avbrytas." Därmed
56 Gripenkrönikan, s. 64. König och Cervin-Ellqvist, s. 49.57 FlygvapenNytt, 4/82, s. 4.58 FlygvapenNytt, 2/82, s. 5.59 Ljung, s. 287, 307, 319.60 Ljung, s. 333 — 338, 357. 149
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om nya satsningar inom näringslivet. Några sådana hade inte redovisats i 
samband med ÖB:s förord för svenskt JAS, varför något förord för det ena 
HOOHU�DQGUD�À\JSODQVV\VWHPHW�LQWH�NXQGH�JHV�49

Kommittén förordade att planering och utveckling inriktades mot ett 
VYHQVNW�-$6�À\JSODQ�I|U�HUVlWWQLQJ�DY����V\VWHPHW��$UEHWHW�PnVWH�IRUWO|SDQGH�
styras och kontrolleras genom regeringens försorg.50

På underlaget från utvärderingarna beslöt regeringen i slutet av 1981 att 
förorda en sådan utveckling och anskaffning. 

,�GHFHPEHU�JDY�,*�-$6�XW�HQ�Q\�XWJnYD�DY�SURMHNWVSHFL¿NDWLRQHQ��36.

1982
I januari påbörjades avtalsförhandlingar, vilka visade att parterna stod längre 
från varandra än man väntat. Till slut beslöt IG JAS styrelse att gå med på 
FMVs avtalsförslag. En diskussionsfråga var HS. FMV vidhöll en hård linje 
för att pressa ned priset.

Då JAS-avtalet hade en ny karaktär med mer ansvar på industrin kunde 
inte tidigare tillämpade kommersiella villkor tillämpas, vilket ledde till 
omfattande överväganden och diskussioner.51

I mitten av mars föredrogs förhandlingsläget för ÖB och Fö. FMV:s 
krav hade tillgodosetts, FMV bedömde att kvarstående frågor skulle kunna 
lösas till den 1 maj 1982. Däremot ansågs F 404-motorn inte ha tillräckliga 
prestanda, vilket lett till en utvecklad version med svensk beteckning RM 12. 
Den höga dollarkursen anfördes som bekymmersam.52

Avtalet paraferades den 1 maj.53

Den 4 maj föredrog ÖB, CFV och GD FMV och statssekreteraren Fö JAS-
frågan för statsministern, C Fö, ekonomiministern och några statssekreterare. 
-$6�SURMHNWHWV�HNRQRPL�RFK�À\JSODQHWV�NYDOLWHW�GLVNXWHUDGHV��5HJHULQJHQV�
inriktning var dock att säga ja till det svenska alternativet. Därefter var ÖB i 
riksdagshuset och kommenterade totalförsvarspropositionen för partierna.54

6/5 redovisade försvarsministern förhandlingsresultatet för försvars–
utskottet och uppgav att förhandlingsfrågorna var lösta på ett tillfredsställande 
sätt samt att försvarspropositionens förord för en svensk JAS uppfyllts.55

49 Ds Fö 1981:14, s. 134 f. 
50 Ds Fö 1981:14, s. 14.
51�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 59 – 62. Ljung, s. 220 f, 223, 225 – 228, 234  –  237. 
52 Ljung, s. 241, 246 – 252. Lindqvist och Widfeldt, s. 66 f, 71 f.
53�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 63.
54 Ljung, s. 252 f.
55 Ljung, s. 255, *ULSHQNU|QLNDQ, s. 63. 

Den 4 juni beslöt riksdagen i enlighet med regeringens proposition 
��������������RFK������¿FN�)09�L�XSSGUDJ�DWW�EHVWlOOD�GHQ�I|UVWD�VHULHQ�RP�
���-$6�À\JSODQ�VDPW�RSWLRQ�RP�EHVWlOOQLQJ�DY�����À\JSODQ�PHG�HWW�WDNSULV��
Avtalet undertecknades samma dag. Samma dag undertecknades också ett 
DYWDO�RP�5%6����I|U�À\JYDSQHW�56

Avtalet mellan IG JAS parter uppdaterades den 18 juni.
,� DQVOXWQLQJ� WLOO� EHVOXWHW� VNHGGH� W\SQXPPHUVlWWQLQJ� DY� À\JSODQHW�� 

JAS 39. Under hösten tilldelades JAS 39 namnet ”Gripen” efter en pristävling 
i )O\JYDSHQ1\WW.57

'HQ���MXOL�LQUlWWDGHV�L�À\JVWDEHQ�HQ�-$6�DYGHOQLQJ�RFK�HWW�VlUVNLOW�-$6�
råd tillsattes som CFV:s rådgivande organ i utvecklingsarbetet. I rådet ingick 
också representanter för ÖB, FMV och FOA.58

Den 1 oktober efterträdde Sven-Olof Olson Dick Stenberg som chef för 
À\JYDSQHW�

,�VHSWHPEHU�¿FN�V�nWHU�PDMRULWHW�L�ULNVGDJVYDOHW��7RUVWHQ�*XVWDIVVRQ�DYJLFN�
i oktober som försvarsminister och Sven Hirdman som statssekreterare. De 
efterträddes av Börje Andersson respektive Per Borg i Olof Palmes andra 
regering. Därefter skedde ett byte till först Curt Boström innan Anders 
Thunborg tog över som försvarsminister den 17 januari 1983.

Den nya regeringen initierade en ekonomisk analys av JAS-projektet.59

Den 1 december 1982 sände statssekreteraren Fö en PM om JAS-
ekonomin till C FMV-F, vilken svarade 7/12 om JAS-kostnaderna och att 
mer medel skulle komma att behövas utöver ramen. Den senare tog med ÖB 
upp frågan om utnyttjande av 700 Mkr av en priskil för valutakompensation 
(dollarkursen). ÖB diskuterade 13/12 frågan med GD FMV, CFV, C PLANL 
samt C FMV:F, varvid ÖB och CFV hävdade att FMV inte skulle få ta upp 
reserver. Kontakter mellan statssekreteraren och försvarsledningen fortsatte 
de närmaste dagarna. Regeringen uppvisade under vintern en positiv 
grundinställning till JAS-projektet.60

1983
Den 3 mars lade regeringen fram sin JAS-proposition (prop 1982/83:119). 
Den ekonomiska analysen av JAS-projektet, som Fö gjort, visade att 
”osäkerheten i projektet inte är så stor att projektet bör avbrytas.” Därmed 

56�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 64. König och Cervin-Ellqvist, s. 49.
57 )O\JYDSHQ1\WW� 4/82, s. 4.
58 )O\JYDSHQ1\WW, 2/82, s. 5.
59 Ljung, s. 287, 307, 319.
60 Ljung, s. 333 – 338, 357.

om nya satsningar inom näringslivet. Några sådana hade inte redovisats isamband med ÖB:s förord för svenskt JAS, varför något förord för det enaeller andra flygplanssystemet inte kunde ges.49Kommittén förordade att planering och utveckling inriktades mot ettsvenskt JAS-flygplan för ersättning av 37-systemet. Arbetet måste fortlöpandestyras och kontrolleras genom regeringens försorg."På underlaget från utvärderingarna beslöt regeringen i slutet av 1981 attförorda en sådan utveckling och anskaffning.I december gav IG JAS ut en ny utgåva av projektspecifikationen, PS.
1982I januari påbörjades avtalsförhandlingar, vilka visade att parterna stod längrefrån varandra än man väntat. Till slut beslöt IG JAS styrelse att gå med påFMVs avtalsförslag. En diskussionsfråga var HS. FMV vidhöll en hård linjeför att pressa ned priset.Då JAS-avtalet hade en ny karaktär med mer ansvar på industrin kundeinte tidigare tillämpade kommersiella villkor tillämpas, vilket ledde tillomfattande överväganden och diskussioner.'I mitten av mars föredrogs förhandlingsläget för ÖB och Fö. FMV:skrav hade tillgodosetts, FMV bedömde att kvarstående frågor skulle kunnalösas till den 1 maj 1982. Däremot ansågs F 404-motorn inte ha tillräckligaprestanda, vilket lett till en utvecklad version med svensk beteckning RM 12.Den höga dollarkursen anfördes som bekymmersam.52Avtalet paraferades den 1 maj.53Den 4 maj föredrog ÖB, CFV och GD FMV och statssekreteraren Fö JAS-frågan för statsministern, C Fö, ekonomiministern och några statssekreterare.JAS-projektets ekonomi och flygplanets kvalitet diskuterades. Regeringensinriktning var dock att säga ja till det svenska alternativet. Därefter var ÖB iriksdagshuset och kommenterade totalförsvarspropositionen för partierna.546/5 redovisade försvarsministern förhandlingsresultatet för försvars—utskottet och uppgav att förhandlingsfrågorna var lösta på ett tillfredsställandesätt samt att försvarspropositionens förord för en svensk JAS uppfyllts."
49 Ds Fö 1981:14, s. 134 f.50 Ds Fö 1981:14, s. 14.51 Gripenkrönikan, s. 59 — 62. Ljung, s. 220 f, 223, 225 — 228, 234 — 237.52 Ljung, s. 241, 246 — 252. Lindqvist och Widfeldt, s. 66 f, 71 f.53 Gripenkrönikan, s. 63.54 Ljung, s. 252 f.55 Ljung, s. 255, Gripenkrönikan, s. 63.
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Den 4 juni beslöt riksdagen i enlighet med regeringens proposition(1979/80:117) och 30/6 fick FMV i uppdrag att beställa den första serien om30 JAS-flygplan samt option om beställning av 110 flygplan med ett takpris.Avtalet undertecknades samma dag. Samma dag undertecknades också ettavtal om RBS 15 för flygvapnet."Avtalet mellan IG JAS parter uppdaterades den 18 juni.I anslutning till beslutet skedde typnummersättning av flygplanet:JAS 39. Under hösten tilldelades JAS 39 namnet "Gripen" efter en pristävlingi FlygvapenNytt.57Den 1 juli inrättades i flygstaben en JAS-avdelning och ett särskilt JAS-råd tillsattes som CFV:s rådgivande organ i utvecklingsarbetet. I rådet ingickockså representanter för ÖB, FMV och FOA.58Den 1 oktober efterträdde Sven-Olof Olson Dick Stenberg som chef förflygvapnet.I september fick s åter majoritet i riksdagsvalet. Torsten Gustafsson avgicki oktober som försvarsminister och Sven Hirdman som statssekreterare. Deefterträddes av Börje Andersson respektive Per Borg i Olof Palmes andraregering. Därefter skedde ett byte till först Curt Boström innan AndersThunborg tog över som försvarsminister den 17 januari 1983.Den nya regeringen initierade en ekonomisk analys av JAS-projektet.59Den 1 december 1982 sände statssekreteraren Fö en PM om JAS-ekonomin till C FMV-F, vilken svarade 7/12 om JAS-kostnaderna och attmer medel skulle komma att behövas utöver ramen. Den senare tog med ÖBupp frågan om utnyttjande av 700 Mkr av en priskil för valutakompensation(dollarkursen). ÖB diskuterade 13/12 frågan med GD FMV, CFV, C PLANLsamt C FMV:F, varvid ÖB och CFV hävdade att FMV inte skulle få ta uppreserver. Kontakter mellan statssekreteraren och försvarsledningen fortsattede närmaste dagarna. Regeringen uppvisade under vintern en positivgrundinställning till JAS-projektet."
1983Den 3 mars lade regeringen fram sin JAS-proposition (prop 1982/83:119).Den ekonomiska analysen av JAS-projektet, som Fö gjort, visade att"osäkerheten i projektet inte är så stor att projektet bör avbrytas." Därmed
56 Gripenkrönikan, s. 64. König och Cervin-Ellqvist, s. 49.57 FlygvapenNytt, 4/82, s. 4.58 FlygvapenNytt, 2/82, s. 5.59 Ljung, s. 287, 307, 319.60 Ljung, s. 333 — 338, 357. 149
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kunde riksdagen i april godkänna regeringens beställning av delserie 1 om 30 
À\JSODQ�RFK�GHW�IRUWVDWWD�DUEHWHW��-$6�UDPHQ�VlQNWHV�GRFN�IUnQ������0GU�NU�
till ursprungliga 24,9 Mdr kr.61

61 Ljung, s. 368, 371 – 373. )O\JYDSHQ1\WW, 1/83, s. 16.�*ULSHQNU|QLNDQ, s. 64.

Bilaga 2

Aktörer i det skeende vittnesseminariet 
avser belysa

Detaljerade datum anges normalt endast för tiden 1978 – 1983. Uppgifterna 
grundas i allt väsentligt på data i rullorna från aktuella år, men dessa är 
inte helt uttömmande, varför det kan förekomma smärre felaktigheter och 
lakuner nedan. 

Riksdagen
Per Pettersson, (m, †), ordförande FöU 1971 – 1985.
Olle Göransson (s), vice ordförande FöU 1982 – 1985.
Gunnar Björk, riksdagsledamot (c), ordförande i Försvarskommittén.
Olle Aulin, riksdagsledamot (m).
Åke Gustavsson, riksdagsledamot (s).
Ulf Lundin, riksdagsledamot (fp).

Regeringskansliet
Eric Holmqvist (†), statsråd och C Fö 1973 – 1976-10-08.
Eric Krönmark, statsråd och C Fö 1976-10-08 – 1978-10-18,  
1979-10-12 – 1981-05-22.
Lars De Geer (†), statsråd och C Fö 1978-10-18 – 1979-10-12.
Torsten Gustafsson (†), statsråd och C Fö 1981-05-22 – 1982-10-08.
Börje Andersson (†), statsråd och C Fö 1982-10-08 – 1982-12-01.
Curt Boström, statsråd och C Fö 1982-12-01 – 1983-01-17.
Anders Thunborg (†), statssekreterare Fö 1969 – 1974, statsråd och  
C Fö 1983-01-17 – 1985.
Ulf Larsson, statssekreterare Fö 1974 – 1976 och i statsrådsberedningen 
1982-10-08 – 1985.
Gunnar Nordbeck, statssekreterare Fö 1976 – 1978-10-24, ordförande i 
B3LA-beredningen 1977.
Gunnar Petri, statssekreterare Fö 1978-10-24 – 1979-10-29.

kunde riksdagen i april godkänna regeringens beställning av delserie 1 om 30flygplan och det fortsatta arbetet. JAS-ramen sänktes dock från 25,7 Mdr krtill ursprungliga 24,9 Mdr la»

61 Ljung, s. 368, 371 — 373. FlygvapenNytt, 1/83, s. 16. Gripenkrönikan, s. 64.

Bilaga 2
Aktörer i det skeende vittnesseminarietavser belysa

Detaljerade datum anges normalt endast för tiden 1978 — 1983. Uppgifternagrundas i allt väsentligt på data i rullorna från aktuella år, men dessa ärinte helt uttömmande, varför det kan förekomma smärre felaktigheter ochlakuner nedan.
RiksdagenPer Pettersson, (m, t), ordförande FöU 1971 — 1985.011e Göransson (s), vice ordförande FöU 1982 — 1985.Gunnar Björk, riksdagsledamot (c), ordförande i Försvarskommittn.011e Aulin, riksdagsledamot (m).Åke Gustavsson, riksdagsledamot (s).Ulf Lundin, riksdagsledamot (fp).
RegeringskanslietEric Holmqvist (t), statsråd och C Fö 1973 — 1976-10-08.Eric Krönmark, statsråd och C Fö 1976-10-08 — 1978-10-18,1979-10-12 — 1981-05-22.Lars De Geer (t), statsråd och C Fö 1978-10-18 — 1979-10-12.Torsten Gustafsson (t), statsråd och C Fö 1981-05-22 — 1982-10-08.Börje Andersson (t), statsråd och C Fö 1982-10-08 — 1982-12-01.Curt Boström, statsråd och C Fö 1982-12-01 — 1983-01-17.Anders Thunborg (t), statssekreterare Fö 1969 — 1974, statsråd ochC Fö 1983-01-17 — 1985.Ulf Larsson, statssekreterare Fö 1974 — 1976 och i statsrådsberedningen1982-10-08 — 1985.Gunnar Nordbeck, statssekreterare Fö 1976 — 1978-10-24, ordförande iB3LA-beredningen 1977.Gunnar Petri, statssekreterare Fö 1978-10-24 — 1979-10-29.
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Sven Hirdman, statssekreterare Fö 1979-10-29 – 1982-10-08.
Per Borg, statssekreterare Fö 1982-10-15 – 1988.
Rolf Wigur, departementsråd Fö, C PBS 1978-07-01 – 1982-09-30.
Bengt Gustafsson, departementsråd Fö, C PBS 1982-10-01 – 1984.
Svante Liljedahl (†), Fö/PBS 81-12-01 – 1985?
Peter Lagerblad, departementsråd Fö, huvudman materielenheten  
1979-03-15 – 1983.
Bengt Anderberg, Fö materielenhet 1978-10-01 – 1979-09-30.

)|�-$6�JUXSS
Bengt Carlsson, ekonomiskt sakkunnig Fö, försvarsindustrifrågor (tidigare 
Bahco).
P G Brissman, sakkunnig Fö. 
Christer Dahlberg, sakkunnig Fö materielenhet 1980-06-01 – 1985.

Försvarsstaben
(Staberna omorganiserade 1981-07-01. I Försvarsstaben ingick tidigare 
OpL, med Sekt 1 och Sekt 2 samt Plan 1 med Sekt 3 och Sekt 4. Därefter 
bildades OpL och PlanL med Plan 1 – 4, där Plan 1 i stort motsvarade den 
tidigare Sekt 4.)
Stig Synnergren (†), ÖB 1970 – 1978-09-30.
Lennart Ljung (†), C Fst 1976 – 1978-09-30, ÖB 1978-10-01 – 1986.
Bengt Schuback, souschef Fst, tillika C OpL 1977-07-01 – 1978-09-30,  
C Fst och C OpL 1978-10-01 – 1982-09-30.
Bengt Lehander (†), souschef Fst och CPlanL 1978-10-01 – 1982-09-30.
Bror Stefenson, C Fst 1982-10-01 – 1987.
Lars Bertil Persson, C Fst/Sekt 4 1977 – 1980-09-30, C Fst/PlanL  
82-10-01 – 1986.
Owe Wiktorin, C Fst/Sekt 4/Prog 1980-11-01 – 1983-05-31.
Bengt Gustafsson, C Fst/Sekt 4 1978-10-01 – 1979-10-31.
Åke Sagrén, C Fst/Sekt 4/Plan 1977 – 1978-09-30 och  
1979-10-01 – 1980-09-30, C Plan 1 1980-10-01 – 1982-09-30.
Peter Nordbeck, C Fst/Sekt 4/Stud resp Plan 1/Stud  
1979-03-01 – 1981-09-30, C Fst/Plan 1 1982-10-01 – 1986.
Erik-Johan Hjelm, C Fst/Plan 1/Stud 1981-10-01 – 1983-03-01.
Mats Carséus/Björling, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1979-04-01 – 1980-09-30, 
ÖB:s adjutant 1982-04-01 – 1984.

Herman Fältström, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1976 – 1980-09-30, PlanL/Plan 1/
Prog 1981-10-01 – 1982-09-30.
Christer Dahlberg, Fst/PlanL/Sekt 4/Plan/Materieldetalj 1979-04-01 –  
1980-05-31.
Rune Nilsson, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1980-08-01 – 1984.
Göran Honkamaa, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1981-10-01 – 1982-09-30.
Hans Dellner, Fst/PlanL/Prog Hpo 2 1980-10-01 – 1982-12-31.
Björn Andersson, C Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1982-10-01 – 1984.
Mats Hugosson, Fst/PlanL/Prog detaljchef Hpo 2 o 4 1981-07-01 – 1985.
Tomas Warming, Fst/Plan 1/Stud 1980-10-01 – 1982-09-30.
Kent Harrskog, Fst/Sekt 4/Stud, 1979-04-01 – 1981-08-01.

g%�OHGQLQJVJUXSS�-$6
Bengt Lehander (†), ordförande 1980-06.
Åke Sagrén, Fst. 
Per Kurt Green, Ast. 
Claes Tornberg, MS.
Evert Båge, C FS.
Gunnar Lindqvist, till 1980-06-26, 
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:F, fr.o.m. 1980-06-26.
Göran Franzén, FOA.
Ledningsgruppens sekretariat:   Svante Liljedahl (†), FS.
  Carl-Gustaf Hammarskjöld, MS.
  Torvald Ranta (†), juridiskt sakkunnig.
  Ralf Åkesson, ekonomiskt sakkunnig.

Arméstaben
Nils Sköld (†), CA 1976-10-01 – 1984.
Gösta Hökmark (†), C Ast 1974 – 1979-03-31.
Robert Lugn, C Ast 1979-04-01 – 1984.
Bengt Gustafsson, C Ast/Sekt 1/Plan 1975 – 1978-09-30,  
C Ast/Sekt 1 1982-04-01 – 09-30.
Per Kurt Green, C Ast/Sekt 1/Stud 1979-10-01 – 1980-09-30, C Sekt 1/Plan 
1980-10-01 – 1982-05-31.
Rune Hall, C Ast/Sekt 1/Plan 1982-06-01 – 1984.
Erik-Johan Hjelm, C Ast/Sekt 1/Stud 1980-10-01 – 1981-09-30.

Sven Hirdman, statssekreterare Fö 1979-10-29 - 1982-10-08.Per Borg, statssekreterare Fö 1982-10-15 - 1988.Rolf Wigur, departementsråd Fö, C PBS 1978-07-01 - 1982-09-30.Bengt Gustafsson, departementsråd Fö, C PBS 1982-10-01 - 1984.Svante Liljedahl (t), Fö/PBS 81-12-01 - 1985?Peter Lagerblad, departementsråd Fö, huvudman materielenheten1979-03-15 - 1983.Bengt Anderberg, Fö materielenhet 1978-10-01 - 1979-09-30.
Fö JAS-gruppBengt Carlsson, ekonomiskt sakkunnig Fö, försvarsindustrifrågor (tidigareBahco).P G Brissman, sakkunnig Fö.Christer Dahlberg, sakkunnig Fö materielenhet 1980-06-01 - 1985.
Försvarsstaben(Staberna omorganiserade 1981-07-01. I Försvarsstaben ingick tidigareOpL, med Sekt 1 och Sekt 2 samt Plan 1 med Sekt 3 och Sekt 4. Därefterbildades OpL och PlanL med Plan 1 - 4, där Plan 1 i stort motsvarade dentidigare Sekt 4.)Stig Synnergren (t), ÖB 1970 - 1978-09-30.Lennart Ljung (t), C Fst 1976 - 1978-09-30, ÖB 1978-10-01 - 1986.Bengt Schuback, souschef Fst, tillika C OpL 1977-07-01 - 1978-09-30,C Fst och C OpL 1978-10-01 - 1982-09-30.Bengt Lehander (t), souschef Fst och CPlanL 1978-10-01 - 1982-09-30.Bror Stefenson, C Fst 1982-10-01 - 1987.Lars Bertil Persson, C Fst/Sekt 4 1977 - 1980-09-30, C Fst/PlanL82-10-01 - 1986.Owe Wiktorin, C Fst/Sekt 4/Prog 1980-11-01 - 1983-05-31.Bengt Gustafsson, C Fst/Sekt 4 1978-10-01 - 1979-10-31.Åke Sagr6-1, C Fst/Sekt 4/Plan 1977 - 1978-09-30 och1979-10-01 - 1980-09-30, C Plan 1 1980-10-01 - 1982-09-30.Peter Nordbeck, C Fst/Sekt 4/Stud resp Plan 1/Stud1979-03-01 - 1981-09-30, C Fst/Plan 1 1982-10-01 - 1986.Erik-Johan Hjelm, C Fst/Plan 1/Stud 1981-10-01 - 1983-03-01.Mats Cars&is/Björling, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1979-04-01 - 1980-09-30,ÖB:s adjutant 1982-04-01 - 1984.

152

Herman Fältström, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1976 - 1980-09-30, PlanL/Plan 1/Prog 1981-10-01 - 1982-09-30.Christer Dahlberg, Fst/PlanL/Sekt 4/Plan/Materieldetalj 1979-04-01 -1980-05-31.Rune Nilsson, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1980-08-01 - 1984.Göran Honkamaa, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1981-10-01 - 1982-09-30.Hans Dellner, Fst/PlanL/Prog Hpo 2 1980-10-01 - 1982-12-31.Björn Andersson, C Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1982-10-01 - 1984.Mats Hugosson, Fst/PlanL/Prog detaljchef Hpo 2 o 4 1981-07-01 - 1985.Tomas Warming, Fst/Plan 1/Stud 1980-10-01 - 1982-09-30.Kent Harrskog, Fst/Sekt 4/Stud, 1979-04-01 - 1981-08-01.
ÖB ledningsgrupp JASBengt Lehander (t), ordförande 1980-06.Åke Sagen, Fst.Per Kurt Green, Ast.Claes Tornberg, MS.Evert Båge, C FS.Gunnar Lindqvist, till 1980-06-26,Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:F, fr.o.m. 1980-06-26.Göran Franz&i, FOA.Ledningsgruppens sekretariat:Svante Liljedahl (t), FS.Carl-Gustaf Hammarskjöld, MS.Torvald Ranta (t), juridiskt sakkunnig.Ralf Åkesson, ekonomiskt sakkunnig.
ArnAstabenNils Sköld (t), CA 1976-10-01 - 1984.Gösta Hökmark (t), C Ast 1974 - 1979-03-31.Robert Lugn, C Ast 1979-04-01 - 1984.Bengt Gustafsson, C Ast/Sekt 1/Plan 1975 - 1978-09-30,C Ast/Sekt 1 1982-04-01- 09-30.Per Kurt Green, C Ast/Sekt 1/Stud 1979-10-01 - 1980-09-30, C Sekt 1/Plan1980-10-01 - 1982-05-31.Rune Hall, C Ast/Sekt 1/Plan 1982-06-01 - 1984.Erik-Johan Hjelm, C Ast/Sekt 1/Stud 1980-10-01 - 1981-09-30.
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1979-03-01 – 1981-09-30, C Fst/Plan 1 1982-10-01 – 1986.
Erik-Johan Hjelm, C Fst/Plan 1/Stud 1981-10-01 – 1983-03-01.
Mats Carséus/Björling, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1979-04-01 – 1980-09-30, 
ÖB:s adjutant 1982-04-01 – 1984.

Herman Fältström, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1976 – 1980-09-30, PlanL/Plan 1/
Prog 1981-10-01 – 1982-09-30.
Christer Dahlberg, Fst/PlanL/Sekt 4/Plan/Materieldetalj 1979-04-01 –  
1980-05-31.
Rune Nilsson, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1980-08-01 – 1984.
Göran Honkamaa, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1981-10-01 – 1982-09-30.
Hans Dellner, Fst/PlanL/Prog Hpo 2 1980-10-01 – 1982-12-31.
Björn Andersson, C Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1982-10-01 – 1984.
Mats Hugosson, Fst/PlanL/Prog detaljchef Hpo 2 o 4 1981-07-01 – 1985.
Tomas Warming, Fst/Plan 1/Stud 1980-10-01 – 1982-09-30.
Kent Harrskog, Fst/Sekt 4/Stud, 1979-04-01 – 1981-08-01.

g%�OHGQLQJVJUXSS�-$6
Bengt Lehander (†), ordförande 1980-06.
Åke Sagrén, Fst. 
Per Kurt Green, Ast. 
Claes Tornberg, MS.
Evert Båge, C FS.
Gunnar Lindqvist, till 1980-06-26, 
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:F, fr.o.m. 1980-06-26.
Göran Franzén, FOA.
Ledningsgruppens sekretariat:   Svante Liljedahl (†), FS.
  Carl-Gustaf Hammarskjöld, MS.
  Torvald Ranta (†), juridiskt sakkunnig.
  Ralf Åkesson, ekonomiskt sakkunnig.

Arméstaben
Nils Sköld (†), CA 1976-10-01 – 1984.
Gösta Hökmark (†), C Ast 1974 – 1979-03-31.
Robert Lugn, C Ast 1979-04-01 – 1984.
Bengt Gustafsson, C Ast/Sekt 1/Plan 1975 – 1978-09-30,  
C Ast/Sekt 1 1982-04-01 – 09-30.
Per Kurt Green, C Ast/Sekt 1/Stud 1979-10-01 – 1980-09-30, C Sekt 1/Plan 
1980-10-01 – 1982-05-31.
Rune Hall, C Ast/Sekt 1/Plan 1982-06-01 – 1984.
Erik-Johan Hjelm, C Ast/Sekt 1/Stud 1980-10-01 – 1981-09-30.

Sven Hirdman, statssekreterare Fö 1979-10-29 - 1982-10-08.Per Borg, statssekreterare Fö 1982-10-15 - 1988.Rolf Wigur, departementsråd Fö, C PBS 1978-07-01 - 1982-09-30.Bengt Gustafsson, departementsråd Fö, C PBS 1982-10-01 - 1984.Svante Liljedahl (t), Fö/PBS 81-12-01 - 1985?Peter Lagerblad, departementsråd Fö, huvudman materielenheten1979-03-15 - 1983.Bengt Anderberg, Fö materielenhet 1978-10-01 - 1979-09-30.
Fö JAS-gruppBengt Carlsson, ekonomiskt sakkunnig Fö, försvarsindustrifrågor (tidigareBahco).P G Brissman, sakkunnig Fö.Christer Dahlberg, sakkunnig Fö materielenhet 1980-06-01 - 1985.
Försvarsstaben(Staberna omorganiserade 1981-07-01. I Försvarsstaben ingick tidigareOpL, med Sekt 1 och Sekt 2 samt Plan 1 med Sekt 3 och Sekt 4. Därefterbildades OpL och PlanL med Plan 1 - 4, där Plan 1 i stort motsvarade dentidigare Sekt 4.)Stig Synnergren (t), ÖB 1970 - 1978-09-30.Lennart Ljung (t), C Fst 1976 - 1978-09-30, ÖB 1978-10-01 - 1986.Bengt Schuback, souschef Fst, tillika C OpL 1977-07-01 - 1978-09-30,C Fst och C OpL 1978-10-01 - 1982-09-30.Bengt Lehander (t), souschef Fst och CPlanL 1978-10-01 - 1982-09-30.Bror Stefenson, C Fst 1982-10-01 - 1987.Lars Bertil Persson, C Fst/Sekt 4 1977 - 1980-09-30, C Fst/PlanL82-10-01 - 1986.Owe Wiktorin, C Fst/Sekt 4/Prog 1980-11-01 - 1983-05-31.Bengt Gustafsson, C Fst/Sekt 4 1978-10-01 - 1979-10-31.Åke Sagr6-1, C Fst/Sekt 4/Plan 1977 - 1978-09-30 och1979-10-01 - 1980-09-30, C Plan 1 1980-10-01 - 1982-09-30.Peter Nordbeck, C Fst/Sekt 4/Stud resp Plan 1/Stud1979-03-01 - 1981-09-30, C Fst/Plan 1 1982-10-01 - 1986.Erik-Johan Hjelm, C Fst/Plan 1/Stud 1981-10-01 - 1983-03-01.Mats Cars&is/Björling, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1979-04-01 - 1980-09-30,ÖB:s adjutant 1982-04-01 - 1984.
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Herman Fältström, Fst/PlanL/Sekt 4/Stud 1976 - 1980-09-30, PlanL/Plan 1/Prog 1981-10-01 - 1982-09-30.Christer Dahlberg, Fst/PlanL/Sekt 4/Plan/Materieldetalj 1979-04-01 -1980-05-31.Rune Nilsson, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1980-08-01 - 1984.Göran Honkamaa, Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1981-10-01 - 1982-09-30.Hans Dellner, Fst/PlanL/Prog Hpo 2 1980-10-01 - 1982-12-31.Björn Andersson, C Fst/PlanL/Plan 1/Prog 1982-10-01 - 1984.Mats Hugosson, Fst/PlanL/Prog detaljchef Hpo 2 o 4 1981-07-01 - 1985.Tomas Warming, Fst/Plan 1/Stud 1980-10-01 - 1982-09-30.Kent Harrskog, Fst/Sekt 4/Stud, 1979-04-01 - 1981-08-01.
ÖB ledningsgrupp JASBengt Lehander (t), ordförande 1980-06.Åke Sagen, Fst.Per Kurt Green, Ast.Claes Tornberg, MS.Evert Båge, C FS.Gunnar Lindqvist, till 1980-06-26,Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:F, fr.o.m. 1980-06-26.Göran Franz&i, FOA.Ledningsgruppens sekretariat:Svante Liljedahl (t), FS.Carl-Gustaf Hammarskjöld, MS.Torvald Ranta (t), juridiskt sakkunnig.Ralf Åkesson, ekonomiskt sakkunnig.
ArnAstabenNils Sköld (t), CA 1976-10-01 - 1984.Gösta Hökmark (t), C Ast 1974 - 1979-03-31.Robert Lugn, C Ast 1979-04-01 - 1984.Bengt Gustafsson, C Ast/Sekt 1/Plan 1975 - 1978-09-30,C Ast/Sekt 1 1982-04-01- 09-30.Per Kurt Green, C Ast/Sekt 1/Stud 1979-10-01 - 1980-09-30, C Sekt 1/Plan1980-10-01 - 1982-05-31.Rune Hall, C Ast/Sekt 1/Plan 1982-06-01 - 1984.Erik-Johan Hjelm, C Ast/Sekt 1/Stud 1980-10-01 - 1981-09-30.
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Marinstaben
Bengt Lundvall (†), CM 1970 – 1978-09-30.
Per Rudberg (†), CM 1978-10-01 – 1984.
Bo Varenius, C MS 1972 – 1984.
Carl-Gustaf Hammarskjöld, C MS/Plan 1975 – 1979-09-30.
Claes Tornberg, C MS/Plan senare Sekt 1 1979-10-01 – 1983-09-07.
Herman Fältström, C MS/Sekt 1/Stud 1982-10-01 – 1985.

Flygstaben
Dick Stenberg (†), CFV 1973 – 1982-09-30.
Sven-Olof Olson, CFV 1982-10-01 – 1988.
Hans Neij (†), C FS 1973 – 1978-09-30.
Erik Nygren (†), C FS 1978-10-01 – 1980-09-30.
Evert Båge, C FS 1980-10-01 – 1984.
Tore Persson, C FS/Sekt 1 1977-08-01 – 1979-03-31.
Lars-Erik Englund (†), C FS/Sekt 1 1979-04-01 – 1981-06-30.
Rolf Clementson, C FS/Sekt 1/Plan, 1976-12-01 – 1981-06-30, C FS/Sekt 1 
1981-07-01 – 1984.
Gunnar Ståhl, FS/Sekt 1/Plan 1980-10-01 – 1981-06-30, C FS/Sekt 1/Plan 
1981-07-01 – 1982-09-30.
Tomas Warming, C FS/Sekt 1/Plan 1982-10-01 – 1985.
Ove Sundkvist, C FS/Plan/Stud 1979-04-01 – 1980-09-30.
Bo-G Eriksson, C FS/Sekt 1/Stud 1980-10-01 – 1984.
Mats Hellstrand, FS/Plan/Stud 1978-10-01 – 1981-12-31, FS/Sekt 1/Plan 
82-10-01 – 1984.
Kent Harrskog, FS/Plan 1983-04-01 – 1985.
Göte Pudas, FS/Sekt 1/Centr 1978-04-01 – 1981-06-30.
Ulf Hansson/Lyhagen, FS/Planavd/Plan 1979-10-01 – 1984-09-30.
Göran Tode, C FS/Sekt 1/Systemavdelning JAS 1982-07-01 – 1986.
Stig Holmström, Systemavdelning JAS 1982-07-01 – 1984.

)6�VWXGLHJUXSS�-$6
Bengt Lönnbom, FS/Plan, C FS/JAS-grupp.
Rolf Clementson, FS/Plan .
Gunnar Ståhl, värderingsgruppen.
Krister Backryd, FMV-F:PROV.      

FMV
Ove Ljung (†), GD FMV 1974 – 1982-06-30.
Carl-Olof Ternryd (†), GD GMV 1982-07-01 – 1988.
Bengt Lehander (†), C FMV-CP 1974 – 1978-09-30.
Ragnar Persson, C FMV-CP 1978-10-01 – 1989.
Sven-Olof Olin (†), C FMV-F 1968 – 1980-03-31.
Gunnar Lindqvist, C FMV-F:F 1968 – 1980-03-31, C FMV-F 1980-04-01 – 1989.
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:Plan 1979-07-01 – 1980-05-22,  
C FMV-F:F 1980-05-23 – 1989, tillika C JAS från och med 1982-07-01.
Johan Öster, FMV-F:F, C Projektenhet JAS 1982-07-01 – 1983-12-31.
Gunnar Lindström (†), C FMV-F:F Projektledning 1982-03-12 – 1983  
C Projektenhet JAS 1984-01-01 – 1993.
6WLJ�+ROPVWU|P��&�)09�3529�0DWHULHOE\UnQ�3URYÀ\JVHNWLRQHQ� 
1977-07-01 – 1982-06-30.
.ULVWHU�%DFNU\G��)09�3529�0DWHULHOE\UnQ�3URYÀ\JVHNWLRQHQ� 
�����±�������������&�)09�3529�0DWHULHOE\UnQ�3URYÀ\JVHNWLRQHQ� 
1982-07-01 – 1985.

FOA
Karl-Gustaf Jennergren, C FOA 1 1974 – 1980-06-30.
Göran Franzén, C FOA OA-institution 1972 – 1980, 
C FOA 1 1980-07-01 – 1989.
Erland Tarras-Wahlberg, FOA 1 1969 – 1991.
Tommy André, FOA 1.
Krister Andrén, FOA 1.
Bo Tarras-Wahberg, FOA 1 1980 – 1984.
Ove Kallin, FOA 1 1973 – ?.
Peter Stendahl FOA 1.

Industrin 
Saab-Scania AB
Sten Gustafsson, VD 1978 – 1983, därefter ordförande.
Georg Karnsund (†), vVD 1978 – 1983, därefter VD.
7RUH�*XOOVWUDQG������FKHI�I|U�À\JGLYLVLRQHQ�������±������
+DUDOG�6FKU|GHU������FKHI�VHNWRU�PLOLWlUD�À\JSODQ������±�������
FKHI�À\JGLYLVLRQHQ������±������

Marinstaben
Bengt Lundvall (t), CM 1970 -1978-09-30.
Per Rudberg (t), CM 1978-10-01 - 1984.
Bo Varenius, C MS 1972 -1984.
Carl-Gustaf Hammarskjöld, C MS/Plan 1975 - 1979-09-30.
Claes Tomberg, C MS/Plan senare Sekt 1 1979-10-01 - 1983-09-07.
Herman Fältström, C MS/Sekt 1/Stud 1982-10-01 - 1985.

Flygstaben
Dick Stenberg (t), CFV 1973 - 1982-09-30.
Sven-Olof Olson, CFV 1982-10-01 - 1988.
Hans Neij (t), C FS 1973 -1978-09-30.
Erik Nygren (t), C FS 1978-10-01 - 1980-09-30.
Evert Båge, C FS 1980-10-01 - 1984.
Tore Persson, C FS/Sekt 1 1977-08-01 - 1979-03-31.
Lars-Erik Englund (t), C FS/Sekt 1 1979-04-01 - 1981-06-30.
Rolf Clementson, C FS/Sekt 1/Plan, 1976-12-01 - 1981-06-30, C FS/Sekt 1
1981-07-01 - 1984.
Gunnar Ståhl, FS/Sekt 1/Plan 1980-10-01 - 1981-06-30, C FS/Sekt 1/Plan
1981-07-01 - 1982-09-30.
Tomas Warming, C FS/Sekt 1/Plan 1982-10-01 - 1985.
Ove Sundkvist, C FS/Plan/Stud 1979-04-01 - 1980-09-30.
Bo-G Eriksson, C FS/Sekt 1/Stud 1980-10-01 - 1984.
Mats Hellstrand, FS/Plan/Stud 1978-10-01 - 1981-12-31, FS/Sekt 1/Plan
82-10-01 - 1984.
Kent Harrskog, FS/Plan 1983-04-01 - 1985.
Göte Pudas, FS/Sekt 1/Centr 1978-04-01 - 1981-06-30.
Ulf Hansson/Lyhagen, FS/Planavd/Flan 1979-10-01 - 1984-09-30.
Göran Tode, C FS/Sekt 1/Systemavdelning JAS 1982-07-01 - 1986.
Stig Holmström, Systemavdelning JAS 1982-07-01 - 1984.

FS studiegrupp JAS
Bengt Lönnbom, FS/Plan, C FS/JAS-grupp.
Rolf Clementson, FS/Plan .
Gunnar Ståhl, värderingsgruppen.
Krister Backryd, FMV-F:PROV.
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FMV
Ove Ljung (t), GD FMV 1974 -1982-06-30.
Carl-Olof Ternryd (t), GD GMV 1982-07-01 - 1988.
Bengt Lehander (t), C FMV-CP 1974 -1978-09-30.
Ragnar Persson, C FMV-CP 1978-10-01 - 1989.
Sven-Olof Olin (t), C FMV-F 1968 -1980-03-31.
Gunnar Lindqvist, C FMV-F:F 1968 -1980-03-31, C FMV-F 1980-04-01 - 1989.
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:Plan 1979-07-01 - 1980-05-22,
C FMV-F:F 1980-05-23 - 1989, tillika C JAS från och med 1982-07-01.
Johan Öster, FMV-F:F, C Projektenhet JAS 1982-07-01 - 1983-12-31.
Gunnar Lindström (t), C FMV-F:F Projektledning 1982-03-12 - 1983
C Projektenhet JAS 1984-01-01 - 1993.
Stig Holmström, C FMV-PROV/Materielbyrån/Provflygsektionen
1977-07-01 - 1982-06-30.
Krister Backryd, FMV-PROV/Materielbyrån/Provflygsektionen
1978 - 1982-06-30, C FMV-PROV/Materielbyrån/Provflygsektionen
1982-07-01 - 1985.
FOA
Karl-Gustaf Jennergren, C FOA 1 1974 -1980-06-30.
Göran Franztn, C FOA OA-institution 1972 - 1980,
C FOA 1 1980-07-01 - 1989.
Erland Tarras-Wahlberg, FOA 1 1969 -1991.
Tommy Andtt, FOA 1.
Krister Andrtn, FOA 1.
Bo Tarras-Wahberg, FOA 1 1980 -1984.
Ove Kallin, FOA 1 1973 - ?.
Peter Stendahl FOA 1.
Industrin
Saab-Scania AB
Sten Gustafsson, VD 1978 - 1983, därefter ordförande.
Georg Karnsund vVD 1978 - 1983, därefter VD.
Tore Gullstrand (t), chef för flygdivisionen, 1969 - 1983.
Harald Schröder (t), chef sektor militära flygplan 1980 - 1983,
chef flygdivisionen 1983 - 1987.
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Marinstaben
Bengt Lundvall (†), CM 1970 – 1978-09-30.
Per Rudberg (†), CM 1978-10-01 – 1984.
Bo Varenius, C MS 1972 – 1984.
Carl-Gustaf Hammarskjöld, C MS/Plan 1975 – 1979-09-30.
Claes Tornberg, C MS/Plan senare Sekt 1 1979-10-01 – 1983-09-07.
Herman Fältström, C MS/Sekt 1/Stud 1982-10-01 – 1985.

Flygstaben
Dick Stenberg (†), CFV 1973 – 1982-09-30.
Sven-Olof Olson, CFV 1982-10-01 – 1988.
Hans Neij (†), C FS 1973 – 1978-09-30.
Erik Nygren (†), C FS 1978-10-01 – 1980-09-30.
Evert Båge, C FS 1980-10-01 – 1984.
Tore Persson, C FS/Sekt 1 1977-08-01 – 1979-03-31.
Lars-Erik Englund (†), C FS/Sekt 1 1979-04-01 – 1981-06-30.
Rolf Clementson, C FS/Sekt 1/Plan, 1976-12-01 – 1981-06-30, C FS/Sekt 1 
1981-07-01 – 1984.
Gunnar Ståhl, FS/Sekt 1/Plan 1980-10-01 – 1981-06-30, C FS/Sekt 1/Plan 
1981-07-01 – 1982-09-30.
Tomas Warming, C FS/Sekt 1/Plan 1982-10-01 – 1985.
Ove Sundkvist, C FS/Plan/Stud 1979-04-01 – 1980-09-30.
Bo-G Eriksson, C FS/Sekt 1/Stud 1980-10-01 – 1984.
Mats Hellstrand, FS/Plan/Stud 1978-10-01 – 1981-12-31, FS/Sekt 1/Plan 
82-10-01 – 1984.
Kent Harrskog, FS/Plan 1983-04-01 – 1985.
Göte Pudas, FS/Sekt 1/Centr 1978-04-01 – 1981-06-30.
Ulf Hansson/Lyhagen, FS/Planavd/Plan 1979-10-01 – 1984-09-30.
Göran Tode, C FS/Sekt 1/Systemavdelning JAS 1982-07-01 – 1986.
Stig Holmström, Systemavdelning JAS 1982-07-01 – 1984.

)6�VWXGLHJUXSS�-$6
Bengt Lönnbom, FS/Plan, C FS/JAS-grupp.
Rolf Clementson, FS/Plan .
Gunnar Ståhl, värderingsgruppen.
Krister Backryd, FMV-F:PROV.      

FMV
Ove Ljung (†), GD FMV 1974 – 1982-06-30.
Carl-Olof Ternryd (†), GD GMV 1982-07-01 – 1988.
Bengt Lehander (†), C FMV-CP 1974 – 1978-09-30.
Ragnar Persson, C FMV-CP 1978-10-01 – 1989.
Sven-Olof Olin (†), C FMV-F 1968 – 1980-03-31.
Gunnar Lindqvist, C FMV-F:F 1968 – 1980-03-31, C FMV-F 1980-04-01 – 1989.
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:Plan 1979-07-01 – 1980-05-22,  
C FMV-F:F 1980-05-23 – 1989, tillika C JAS från och med 1982-07-01.
Johan Öster, FMV-F:F, C Projektenhet JAS 1982-07-01 – 1983-12-31.
Gunnar Lindström (†), C FMV-F:F Projektledning 1982-03-12 – 1983  
C Projektenhet JAS 1984-01-01 – 1993.
6WLJ�+ROPVWU|P��&�)09�3529�0DWHULHOE\UnQ�3URYÀ\JVHNWLRQHQ� 
1977-07-01 – 1982-06-30.
.ULVWHU�%DFNU\G��)09�3529�0DWHULHOE\UnQ�3URYÀ\JVHNWLRQHQ� 
�����±�������������&�)09�3529�0DWHULHOE\UnQ�3URYÀ\JVHNWLRQHQ� 
1982-07-01 – 1985.

FOA
Karl-Gustaf Jennergren, C FOA 1 1974 – 1980-06-30.
Göran Franzén, C FOA OA-institution 1972 – 1980, 
C FOA 1 1980-07-01 – 1989.
Erland Tarras-Wahlberg, FOA 1 1969 – 1991.
Tommy André, FOA 1.
Krister Andrén, FOA 1.
Bo Tarras-Wahberg, FOA 1 1980 – 1984.
Ove Kallin, FOA 1 1973 – ?.
Peter Stendahl FOA 1.

Industrin 
Saab-Scania AB
Sten Gustafsson, VD 1978 – 1983, därefter ordförande.
Georg Karnsund (†), vVD 1978 – 1983, därefter VD.
7RUH�*XOOVWUDQG������FKHI�I|U�À\JGLYLVLRQHQ�������±������
+DUDOG�6FKU|GHU������FKHI�VHNWRU�PLOLWlUD�À\JSODQ������±�������
FKHI�À\JGLYLVLRQHQ������±������

Marinstaben
Bengt Lundvall (t), CM 1970 -1978-09-30.
Per Rudberg (t), CM 1978-10-01 - 1984.
Bo Varenius, C MS 1972 -1984.
Carl-Gustaf Hammarskjöld, C MS/Plan 1975 - 1979-09-30.
Claes Tomberg, C MS/Plan senare Sekt 1 1979-10-01 - 1983-09-07.
Herman Fältström, C MS/Sekt 1/Stud 1982-10-01 - 1985.

Flygstaben
Dick Stenberg (t), CFV 1973 - 1982-09-30.
Sven-Olof Olson, CFV 1982-10-01 - 1988.
Hans Neij (t), C FS 1973 -1978-09-30.
Erik Nygren (t), C FS 1978-10-01 - 1980-09-30.
Evert Båge, C FS 1980-10-01 - 1984.
Tore Persson, C FS/Sekt 1 1977-08-01 - 1979-03-31.
Lars-Erik Englund (t), C FS/Sekt 1 1979-04-01 - 1981-06-30.
Rolf Clementson, C FS/Sekt 1/Plan, 1976-12-01 - 1981-06-30, C FS/Sekt 1
1981-07-01 - 1984.
Gunnar Ståhl, FS/Sekt 1/Plan 1980-10-01 - 1981-06-30, C FS/Sekt 1/Plan
1981-07-01 - 1982-09-30.
Tomas Warming, C FS/Sekt 1/Plan 1982-10-01 - 1985.
Ove Sundkvist, C FS/Plan/Stud 1979-04-01 - 1980-09-30.
Bo-G Eriksson, C FS/Sekt 1/Stud 1980-10-01 - 1984.
Mats Hellstrand, FS/Plan/Stud 1978-10-01 - 1981-12-31, FS/Sekt 1/Plan
82-10-01 - 1984.
Kent Harrskog, FS/Plan 1983-04-01 - 1985.
Göte Pudas, FS/Sekt 1/Centr 1978-04-01 - 1981-06-30.
Ulf Hansson/Lyhagen, FS/Planavd/Flan 1979-10-01 - 1984-09-30.
Göran Tode, C FS/Sekt 1/Systemavdelning JAS 1982-07-01 - 1986.
Stig Holmström, Systemavdelning JAS 1982-07-01 - 1984.

FS studiegrupp JAS
Bengt Lönnbom, FS/Plan, C FS/JAS-grupp.
Rolf Clementson, FS/Plan .
Gunnar Ståhl, värderingsgruppen.
Krister Backryd, FMV-F:PROV.
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FMV
Ove Ljung (t), GD FMV 1974 -1982-06-30.
Carl-Olof Ternryd (t), GD GMV 1982-07-01 - 1988.
Bengt Lehander (t), C FMV-CP 1974 -1978-09-30.
Ragnar Persson, C FMV-CP 1978-10-01 - 1989.
Sven-Olof Olin (t), C FMV-F 1968 -1980-03-31.
Gunnar Lindqvist, C FMV-F:F 1968 -1980-03-31, C FMV-F 1980-04-01 - 1989.
Sven-Olof Hökborg, C FMV-F:Plan 1979-07-01 - 1980-05-22,
C FMV-F:F 1980-05-23 - 1989, tillika C JAS från och med 1982-07-01.
Johan Öster, FMV-F:F, C Projektenhet JAS 1982-07-01 - 1983-12-31.
Gunnar Lindström (t), C FMV-F:F Projektledning 1982-03-12 - 1983
C Projektenhet JAS 1984-01-01 - 1993.
Stig Holmström, C FMV-PROV/Materielbyrån/Provflygsektionen
1977-07-01 - 1982-06-30.
Krister Backryd, FMV-PROV/Materielbyrån/Provflygsektionen
1978 - 1982-06-30, C FMV-PROV/Materielbyrån/Provflygsektionen
1982-07-01 - 1985.
FOA
Karl-Gustaf Jennergren, C FOA 1 1974 -1980-06-30.
Göran Franztn, C FOA OA-institution 1972 - 1980,
C FOA 1 1980-07-01 - 1989.
Erland Tarras-Wahlberg, FOA 1 1969 -1991.
Tommy Andtt, FOA 1.
Krister Andrtn, FOA 1.
Bo Tarras-Wahberg, FOA 1 1980 -1984.
Ove Kallin, FOA 1 1973 - ?.
Peter Stendahl FOA 1.
Industrin
Saab-Scania AB
Sten Gustafsson, VD 1978 - 1983, därefter ordförande.
Georg Karnsund vVD 1978 - 1983, därefter VD.
Tore Gullstrand (t), chef för flygdivisionen, 1969 - 1983.
Harald Schröder (t), chef sektor militära flygplan 1980 - 1983,
chef flygdivisionen 1983 - 1987.
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0��,QJHPDU�2OVVRQ��FKHI�XWYHFNOLQJ��WLGYLV�FKHI�PLOLWlUD�À\JSODQ�
7RPP\�,YDUVVRQ��SURMHNWOHGDUH�Q\D�PLOLWlUD�À\JSODQ������±�������
projektledare JAS 1980 – 1986 och 1988 – 1990, chef sektor militära 
À\JSODQ������±������RFK������±������
Ulf Edlund, konstruktionsansvarig för B3LA och SK/A 38, 1976 – 1979, 
VHGDQ�SURMHNWOHGDUH�I|U�FLYLOD�À\JSODQ�

Volvo Flygmotor AB, VFA
Gunnar L. Johansson, VD 1987 – 1990.
Bengt Eriksson, vVD, VD 1986 – 1989.
Nils Fex, projektledare.
Hans Krüger, affärsledning.

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, LME
Björn Svedberg, VD och koncernchef 1977 – 1990.
Sven Fagerlind (†), chef för MI-divisionen 1969 – 1977, LME direktion 
1977 – 1983 (försvarsfrågor).
Ulf H. Johansson, chef för MI-divisionen 1977 – 1983.
Klas Ljunggren, projektledare och affärsledning.
Lennart Jannerö, teknik.

Svenska Radioaktiebolaget, SRA
Åke Lundqvist, VD SRA, fr.o.m. 1983-01-01 Ericsson Radio Systems, 
1977  – 1988.
Lennart Alfredsson (†), teknisk chef.
Arne Håkansson, projektledare.
Gustav Smith, affärsledning.

FFV
Eric Malmberg, GD.
Olof Lund, GD 1981.
Elmer Axelsson.
Rolf Forsell, projektledare och affärsledning.

IG JAS AB
Styrelsen
Sten Gustafsson, Saab-Scania, ordförande 1980 – 1983.
Tore Gullstrand, Saab-Scania.
Gunnar L. Johansson, VFA.
Bengt Eriksson, VFA.
Ulf Johansson, LME.
Åke Lundqvist, SRA.
Eric Malmberg, FFV, senare Olof Lund.
Per Erlandsson, Saab-Scania, jurist och sekreterare.

Övriga
Harald Schröder (†), VD 1980 – 1991.
Tommy Ivarsson, huvudprojektledare 1980 – 1990.
Håkan Kangert, ordförande affärsledningen 1980 – 1983.
Kai Hammerich, industripolitik.
M. I. Olsson, teknikspridning.

M. Ingemar Olsson, chef utveckling, tidvis chef militära flygplan.Tommy Ivarsson, projektledare nya militära flygplan 1976 - 1980,projektledare JAS 1980 - 1986 och 1988 - 1990, chef sektor militäraflygplan 1986 - 1988 och 1990 - 1992.Ulf Edlund, konstruktionsansvarig för B3LA och SK/A 38, 1976 - 1979,sedan projektledare för civila flygplan.
Volvo Flygmotor AB, VFAGunnar L. Johansson, VD 1987 - 1990.Bengt Eriksson, vVD, VD 1986 - 1989.Nils Fex, projektledare.Hans Kräger, affärsledning.
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Svenska Radioaktiebolaget, SRAÅke Lundqvist, VD SRA, fr.o.m. 1983-01-01 Ericsson Radio Systems,1977 - 1988.Lennart Alfredsson (t), teknisk chef.Arne Håkansson, projektledare.Gustav Smith, affärsledning.
FFVEric Malmberg, GD.Olof Lund, GD 1981.Elmer Axelsson.Rolf Forsell, projektledare och affärsledning.
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1974 års försvarsutredning
Anders Thunborg, statssekreterare Fö, ordförande t.o.m. 8/10 1976.
Torsten Gustafsson (cp), sakkunnig, ordförande fr.o.m. 28/10 1976.
Karl Bengtsson (fp), sakkunnig.
Gunnar Gustafsson (s), sakkunnig, efterträddes 1/7 1975 av Olle Göransson.
Bengt Gustavsson (s), sakkunnig.
Olle Göransson (s), sakkunnig.
Per Pettersson (m), sakkunnig.
Maj Britt Theorin (s), sakkunnig.
Ulf Broström, expert.
Ingvar Ehrling, expert.
Gunnar Eklund, expert.
Lennart Grape, expert.
Sven Hellman, expert.
Ulf Karlsson, expert t.o.m. 1/2 1976.
/HLI�/HLÀDQG��H[SHUW�
Gunnar Nordbeck, expert t. o. m. 28/10 1976, fr.o.m. 28/10 sakkunnig.
Sven-Erik Orrö, expert.
Lars-Olov Pettersson, expert 4/5–8/10 1976.
Gunnar Petri, expert.
Erik Thyberg, expert.
Johan Tunberger, expert fr.o.m. 11/11 1976.
Rolf Wigur, expert.
Ingemar Engman, huvudsekreterare.
Mats Bergquist, sekreterare t.o.m. 1/4 1976.
Lars-Erik Englund, sekreterare.
Åke Sagrén, sekreterare.
Jan Sondén, sekreterare.
Eivor Ruthberg.

1978 års försvarskommitté
Gunnar Nordbeck, statssekreterare Fö senare GD ÖEF, ordförande.
Gunnar Björk (c), ledamot.
Roland Brännström (s), ledamot
Ulla Ekelund, ledamot.

Berit Frändås (s), ledamot.
Bengt Gustavsson (s), ledamot.
Åke Gustavsson (s), ledamot.
Olle Göransson (s), ledamot.
Allan Hernelius (m), ledamot.
Ulf Larsson (s), ledamot.
Anna Lisa Lewén-Eliasson (s), ledamot.
Hans Lindblad (fp), ledamot.
Per Pettersson (m), ledamot.
Gudrun Sundström (s), ledamot.
Carl Tham (fp), ledamot.
David Wirmark (fp), ledamot.
Margaretha af Ugglas (m), ledamot.
Bengt Anderberg, expert.
Björn Andersson, expert.
Katarina Brodin, expert.
Ulf Broström, expert.
Dick Börjesson, expert.
Christer Dahlberg, expert.
Lars Dahlberg, expert.
Aage Frank, expert.
Bo Hemborg, expert.
Mauritz Johansson, expert.
Sven-Erik Orrö, expert.
Ulf Sandberg, expert.
Bengt Schuback, expert.
Erik Thyberg, expert.
Knut Thyberg, expert.
Krister Wahlbäck, expert.
Owe Wiktorin, expert.
Rolf Wigur, huvudsekreterare.
Bo Dreiwitz, sekreterare.
Sven Hellman, sekreterare.
Jan Romare, avlöst av Sven Linder, sekreterare.

1974 års försvarsutredningAnders Thunborg, statssekreterare Fö, ordförande t.o.m. 8/10 1976.Torsten Gustafsson (cp), sakkunnig, ordförande fr.o.m. 28/10 1976.Karl Bengtsson (fp), sakkunnig.Gunnar Gustafsson (s), sakkunnig, efterträddes 1/7 1975 av 011e Göransson.Bengt Gustavsson (s), sakkunnig.011e Göransson (s), sakkunnig.Per Pettersson (m), sakkunnig.Maj Britt Theorin (s), sakkunnig.Ulf Broström, expert.Ingvar Ehrling, expert.Gunnar Eklund, expert.Lennart Grape, expert.Sven Hellman, expert.Ulf Karlsson, expert t.o.m. 1/2 1976.Leif Leifland, expert.Gunnar Nordbeck, expert t. o. m. 28/10 1976, fr.o.m. 28/10 sakkunnig.Sven-Erik Orrö, expert.Lars-Olov Pettersson, expert 4/5-8/10 1976.Gunnar Petri, expert.Erik Thyberg, expert.Johan Tunberger, expert fr.o.m. 11/11 1976.Rolf Wigur, expert.Ingemar Engman, huvudsekreterare.Mats Bergquist, sekreterare t.o.m. 1/4 1976.Lars-Erik Englund, sekreterare.Åke Sagrin, sekreterare.Jan Son&n, sekreterare.Eivor Ruthberg.
1978 års försvarskommitte.Gunnar Nordbeck, statssekreterare Fö senare GD ÖEF, ordförande.Gunnar Björk (c), ledamot.Roland Brännström (s), ledamotUlla Ekelund, ledamot.
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Berit Frändås (s), ledamot.Bengt Gustavsson (s), ledamot.Åke Gustavsson (s), ledamot.011e Göransson (s), ledamot.Allan Hernelius (m), ledamot.Ulf Larsson (s), ledamot.Anna Lisa Lewn-Eliasson (s), ledamot.Hans Lindblad (fp), ledamot.Per Pettersson (m), ledamot.Gudrun Sundström (s), ledamot.Carl Tham (fp), ledamot.David Wirmark (fp), ledamot.Margaretha af Ugglas (m), ledamot.Bengt Anderberg, expert.Björn Andersson, expert.Katarina Brodin, expert.Ulf Broström, expert.Dick Börjesson, expert.Christer Dahlberg, expert.Lars Dahlberg, expert.Aage Frank, expert.Bo Hemborg, expert.Mauritz Johansson, expert.Sven-Erik Orrö, expert.Ulf Sandberg, expert.Bengt Schuback, expert.Erik Thyberg, expert.Knut Thyberg, expert.Krister Wahlbäck, expert.Owe Wiktorin, expert.Rolf Wigur, huvudsekreterare.Bo Dreiwitz, sekreterare.Sven Hellman, sekreterare.Jan Romare, avlöst av Sven Linder, sekreterare.
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B3LA-beredningen 
Gunnar Nordbeck, statssekreterare Fö, ordförande.
Göran Johansson, statsrådsberedningen, ledamot.
Lennart Lübeck, I, ledamot.
Gunnar Petri, B, ledamot.
Ulf Lundin (fp), sakkunnig.
Ingemar Engman, Fö, expert.
Ingvar Ehrling, Fö, expert.
Svante Holgersson, Fö, sekreterare.
Eivor Ruthberg.

Flygindustrikommittén, FLIK
Sten Wåhlin, ordförande.
Gunnar Björk (c), ledamot.
Åke Gustavsson (s), ledamot.
Georg Danell (m) , ledamot.
Ulf Lundin (fp) , ledamot.
Arne Angelöf, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, ledamot.
Martin Fehrm, SACO/SR, sakkunnig.
Lennart Lübeck, I, sakkunnig.
Benn Ottosson, TCO, sakkunnig.
Lars-Olof Pettersson, LO, sakkunnig. 
Gösta Bystedt, Sveriges Industriförbund, sakkunnig.
Gunnar Petri, B, sakkunnig (1978-01-30 – 1978-10-23).
Åke Hjalmarsson, ÖEF, expert.
Carl-Gustaf Regårdh, expert.
Karl-Erik Strand, B, expert.
Åke Sundén, FFA, expert.
Hans-Christian Cars, Fö, sekreterare.
Svante Holgersson, Fö, sekreterare.
 

�����nUV�PLOLWlUD�À\JLQGXVWULNRPPLWWp��0).���
Bengt Norling, ordförande.
Arne Angelöf, Svenska Metallarbetareförbundet, ledamot.
Olle Aulin, riksdagsledamot (m), ledamot.
Åke Gustavsson, riksdagsledamot (s), ledamot.
Göran Johansson, statssekreterare, ledamot.
Brivio Thörner, ledamot.
Peter Lagerblad, Fö, sakkunnig.
Karl-Erik Strand/Svante Holgersson, B, sakkunnig.
Per Tegnér, I, sakkunnig.
Hans Krüger, SACO/SR, expert.
Lars-Olov Pettersson, LO, expert.
Ingvar Petzäll, Sveriges Industriförbund, expert.
Olof Sundström/Folke Lennartsson, TCO, expert.
Helge Gard, A 7, expert.
Sven-Olof Hökborg, FMV-F, expert.
Kaj Nielsen, Fst, expert.
Sven-Åke Platemar, FMV, expert.
Egon Rosell, FRI, expert.
Bernt Östh, FMV, expert.
Stig Dellborg, FS, expert.
Åke Hjalmarsson, B, expert.
Håkan Jarmar, sekreterare.
Björn Eriksson, biträdande sekreterare.
Thomas Tjäder, biträdande sekreterare.

B3LA-beredningenGunnar Nordbeck, statssekreterare Fö, ordförande.Göran Johansson, statsrådsberedningen, ledamot.Lennart Lübeck, I, ledamot.Gunnar Petri, B, ledamot.Ulf Lundin (fp), sakkunnig.Ingemar Engman, Fö, expert.Ingvar Ehrling, Fö, expert.Svante Holgersson, Fö, sekreterare.Eivor Ruthberg.
Flygindustrikommitte.n, FLIKSten Wåhlin, ordförande.Gunnar Björk (c), ledamot.Åke Gustavsson (s), ledamot.Georg Danell (m) , ledamot.Ulf Lundin (fp) , ledamot.Arne Angelöf, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, ledamot.Martin Fehrm, SACO/SR, sakkunnig.Lennart Lübeck, I, sakkunnig.Benn Ottosson, TCO, sakkunnig.Lars-Olof Pettersson, LO, sakkunnig.Gösta Bystedt, Sveriges Industriförbund, sakkunnig.Gunnar Petri, B, sakkunnig (1978-01-30 - 1978-10-23).Åke Hjalmarsson, ÖEF, expert.Carl-Gustaf Regårdh, expert.Karl-Erik Strand, B, expert.Åke Sun&n, FFA, expert.Hans-Christian Cars, Fö, sekreterare.Svante Holgersson, Fö, sekreterare.

1979 års militära flygindustrikommitte., MFK 79Bengt Norling, ordförande.Arne Angelöf, Svenska Metallarbetareförbundet, ledamot.011e Aulin, riksdagsledamot (m), ledamot.Åke Gustavsson, riksdagsledamot (s), ledamot.Göran Johansson, statssekreterare, ledamot.Brivio Thörner, ledamot.Peter Lagerblad, Fö, sakkunnig.Karl-Erik Strand/Svante Holgersson, B, sakkunnig.Per Tegn&., I, sakkunnig.Hans Kruger, SACO/SR, expert.Lars-Olov Pettersson, LO, expert.Ingvar Petzäll, Sveriges Industriförbund, expert.Olof Sundström/Folke Lennartsson, TCO, expert.Helge Gard, A 7, expert.Sven-Olof Hökborg, FMV-F, expert.Kaj Nielsen, Fst, expert.Sven-Åke Platemar, FMV, expert.Egon Rosell, FRI, expert.Bernt Östh, FMV, expert.Stig Dellborg, FS, expert.Åke Hjalmarsson, B, expert.Håkan Jarmar, sekreterare.Björn Eriksson, biträdande sekreterare.Thomas Tjäder, biträdande sekreterare.
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162 163

Bilaga 3

Gunnar Petris PM 1979-02-17
Bilaga 3Gunnar Petris PM 1979-02-17

FÖRSVARSDEPARTEMENTET
Statssekreterdmo

Ex. nr 1. Statsministern2. Försvarsministern3. Industriministern4. Statsrådet Tham, SB5. Statssekr. Petri, Fö

1979-02-17
STRÄNGT FÖRTROLIGT

PM
Några (för en gångs skull) konstruktiva tankar rörande denmilitära flygindustrin
1. Synpunkterna i denna PM rubbar inte de slutsatser och förslagsom framförts i PM "Flygplanfrågan 4" rörande innehållet i denproposition som inom kort måste föreläggas riksdagen.
2. Såväl flygindustrin som försvarets materielverk har hamnat ien återvändsgränd. Flygplan 38 (B3LA) är omöjligt av ekonomiskaoch politiska skäl. Flygplan A20 kommer sannolikt att visa sigvara omöjligt av sakliga skäl, såväl försvarspolitiska somindustripolitiska. Arbetsförhållandena inom materielverket äromöjliga till följd av inbördes motsättningar. Verkets allmännatrovärdighet har nått en bottennotering genom sättet att drivaA38/B3LA och genom den konstruktion man givit kontraktet omJA37, som binder staten hårt vid detta projekt. Genom att stats-makterna nu (kanske) avvisar A38/B3LA kan måhända nya handlings-vägar öppnas.
3. Strängt taget är egentligen A38/B3LA och A20 lika omöjliga.A38/B3LA är också ettslggsavvecklingsprojekt. Det skulle habundit flygvapnets resurser under mycket lång tid till ettattackflygplan med underljudskapacitet, t i l l  en måttligt avan-cerad plattform för flygvapnets andrahandsuppgift, oanvändbarför jaktuppgiften. A20 är ett projekt med ändå större industriel-la svagheter, och det förefaller allt svårare att motivera för-svarspolitiskt ur kostnads/effektivitetssynpunkt.
4. Det gällande kontraktet om JA37 innehåller bindningar av svår-bedömbar art. I en konfrontationssituation gentemot industrinblir de kommande förhandlingarna besvärliga. Dessa förhandlingarbör därför länkas in på ett konstruktivt sätt.
5. Materielverket är egentligen oanvändbart för dessa förhandlingar.De reella förhandlingarna måste därför lyftas upp till departe-mentsnivå. Ett organ för detta finns, nämligen den s.k. flyg-materielberedningen, som en gång tillskapades för Viggenför-handlingarna (ordf. statssekr. i  försvarsdep., ledamöter frånindustri-, arbetsmarknads- och budgetdepartementen). De reellakontakterna mellan staten och industrin kan kanaliseras dit.
6. Flygvapnet behöver moderna, lätta överljudsflygplan. Dessa skallprimärt användas för luftförsvarsuppgifer men bör också kunnafullgöra attackfunktionen. Dessutom behöver flygapnet enkla,jetdrivna skolflygplan.
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7. SAAB och det svenska försvaret kan inte längre alldeles påegen hand utveckla avancerade stridsflygplan, men ett brastycke av dem. Det gäller för industrin att finna en ny livsforminnan nedtrappningen gått för långt. Den svenska industrin böri bästa fall kunna behålla både förmåga att anpassa flygplantill våra speciella behov och allmän attraktivitet på världs-marknaden, bl.a. för civila projekt.
8. Det är mot denna bakgrund möjligt att industrins intresse börinriktas mot ett överljudsflygplan för primära jaktuppgifterdirekt efter JA37. Teoretiskt är det t.o.m. möjligt attendast tillverka delserie 1 och 2 av JA37. Kanske kan den be-fintliga utvecklingskapaciteten utnyttjas för att något förfinadelserie 3 (som ju inte är beställd). Skolflygplanen kan finnasmed i bilden som ett utfyllnadsprojekt. Ett framtida överljuds-flygplan kräver någon form av internationellt samarbete. Reellakontakter kring sådant samarbete kan inte tas förrän efter valet.
9. Vissa förberedelser kan dock vidtas redan under våren. För detförsta kan industrin på hög nivå få reda på att vilja till kon-takter finns och att bundenheten till materielverkets upplägg-ning är bruten. För det andra kan vissa studier kring pågåendeutländskt arbete genomföras.
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Bilaga 4Utdrag (p. 7) ur SS/Fö:s föredragning omJAS för regeringen 8/2 1980 Alt Fördelar ackdelar
SK-2 Konkret beslut nu.

God verkan mot sjäOl.,,,--God basanpassning.
God projektsäkerhet.
Sysselsättning i närtid.
Stöd bill Viggenproduk,
tionen.

Sårbart.
tåg verkan mot markmål.iiMycket låg luftförsvarsf
förmåga.
Avveckling av flygin-
dustrin på sikt.
Tillskott av medel för
svensk motor.
Knappast kostnadseffek-'
tivt.

F-16 Konkret beslut nu.
God verkan mot sjömål.
God verkan mot markmål.
Stor luftförsvarsförmåga.
Känd teknologi.
Kostnadseffektivt.

•

Dålig basanpassning. 1tSäkerhetspolitiska
problem.
Valutautflöde.
Nedläggning av flyg-
industrin nu.
Problem med produktion
och drift av Viggen-
systemet.

JAS
$vensk)

,

God verkan mot sjömål.
God verkan mot markmål.
Stor luftförsvarsförmåga.
God basanpassning.
Svensk profil.
Utnyttjande av svensk
teknologi.
Långsiktig sysselsätt-
ning.
Säkerhetspolitisk fördel.

•

Osäkerhet om kostnad.
Definitivt beslut kan
tas först 1982.

1

Sid 16 (21)
att tre-fyra divlsioner J 35 livsticjlatörlängs
för jaktuppgifteP fram til l 1995.

Detta z.nehär att statsmakterna nu attan följande
beslut:

Statsmakterna klart dek arerar att de är
beredda att vidmakthå a svensk utvecklings-
kapacitet p en såd n nivå att industrin i
samarbete mod'̀ tl-ndsk industri kan ta fram
framtida strids gplan.
Avdelar medel för sy temdefinition och en
inledande fas av utve tingsarbetet för JAS.
Försvarsdepartementets slutsatser

Det finns idag tre konkreta. Alternativ för regeringens
ställningstagande i flygplanfrågan4 Q. tre - ömsesidigt
uteslutande - alternativen är
- Utveckling och produktion av SK-2;

Direktanskaffning nu av ett kvalificerat utländskt
flygplan typ F,16;
- Principbeslut dm utveckling och anskaffning av en
3AS, om möjligt i Sverige.
Fördelar och nackdelar med de olika alternativen har
redovisats tidigare, men de sammanfattas i följande
tablå:
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Sid 20 (21)
Beträffande SK-2-alternativet kan konstateras att det
har avvisats av MB på grund av sina operativa brister
och ekonomiska nackdelar.
F-16 har operativa förtjänster men innerhär problem
av annan natur. Uet bör dock kvarstå som ett realis-
tiskt reservalternativ.
Om man, såsom ÖB och en enig militärledning föreslagit,
går på en direktanskaffning av en JAS 1990 innebär
detta följande:
1. Ett politiskt principställningstagande tas nu
om att med början 1990 ersätta Viggensystemot med
utt nytt flygplansystem för jakt, attack, spaning
(JAS).
2. För JAS kan tre alternativa anskarrningsmodeller
komma ifråga:
a. En inhemskt sammanhållen utveckling huvudsakligen
enligt av SAAB föreslagPn modell.
b. Samarbete med en annan nation om ett gemensamt
projekt.
c. Direktköp från utlandet el ler slutmontering -
av ett flygplan med prestanda motsvarande F-16.
S. Slutligt ställningstagande tas 1902 i samband
med försvarsbeslutet.
B. För att möjliggöra sådant slutligt ställnings-
tagande 1982 inleds omgående projekt- och system-
studier. Ca 100 milj. kr, satsas 1980/81 resp.
1981/82 på utvecklingsarbete hos svensk industri

Sid 21 (21)
för att SAAB skall kunna presentera en bindande
offerl hösten 1981 400 :On svensk JAS. Pengarna
aken användas för komponentstudier och för
ett provflygplan på bask4 0 6  37 Viggen.
7. Kontakter med utlandet för att undersök& för-
utsättniTigarno för utländskt saMOTbgte tas am
såväl regeringsn som industrin.
B. EA ledhIggsgrupp tillsättk för hård styrning
och gentroll oy Aria JAS-prodo*tet,
J. SK-2 anskaffas icke, t»tället anskaffas i början
på 1990-talat ett hilligt. ät t ,  obeväpnat skolflyg-
plan, förmodligen från utlandet.

10. J  35 BfflärgeAl byggs intå äm ftr attackuppgifter.
Dåremot livstidsförnAgs a-4,41v. for att tj4nstgöro

luftföxsvaret å›P pi L4W5toIgt



166 167

Sid 20 (21)
Beträffande SK-2-alternativet kan konstateras att det
har avvisats av MB på grund av sina operativa brister
och ekonomiska nackdelar.
F-16 har operativa förtjänster men innerhär problem
av annan natur. Uet bör dock kvarstå som ett realis-
tiskt reservalternativ.
Om man, såsom ÖB och en enig militärledning föreslagit,
går på en direktanskaffning av en JAS 1990 innebär
detta följande:
1. Ett politiskt principställningstagande tas nu
om att med början 1990 ersätta Viggensystemot med
utt nytt flygplansystem för jakt, attack, spaning
(JAS).
2. För JAS kan tre alternativa anskarrningsmodeller
komma ifråga:
a. En inhemskt sammanhållen utveckling huvudsakligen
enligt av SAAB föreslagPn modell.
b. Samarbete med en annan nation om ett gemensamt
projekt.
c. Direktköp från utlandet el ler slutmontering -
av ett flygplan med prestanda motsvarande F-16.
S. Slutligt ställningstagande tas 1902 i samband
med försvarsbeslutet.
B. För att möjliggöra sådant slutligt ställnings-
tagande 1982 inleds omgående projekt- och system-
studier. Ca 100 milj. kr, satsas 1980/81 resp.
1981/82 på utvecklingsarbete hos svensk industri

Sid 21 (21)
för att SAAB skall kunna presentera en bindande
offerl hösten 1981 400 :On svensk JAS. Pengarna
aken användas för komponentstudier och för
ett provflygplan på bask4 0 6  37 Viggen.
7. Kontakter med utlandet för att undersök& för-
utsättniTigarno för utländskt saMOTbgte tas am
såväl regeringsn som industrin.
B. EA ledhIggsgrupp tillsättk för hård styrning
och gentroll oy Aria JAS-prodo*tet,
J. SK-2 anskaffas icke, t»tället anskaffas i början
på 1990-talat ett hilligt. ät t ,  obeväpnat skolflyg-
plan, förmodligen från utlandet.

10. J  35 BfflärgeAl byggs intå äm ftr attackuppgifter.
Dåremot livstidsförnAgs a-4,41v. for att tj4nstgöro

luftföxsvaret å›P pi L4W5toIgt



168 169

Bilaga 5
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Bilaga 5Sven Hirdmans PM om orienteringar försocialdemokraterna
Fö RSVARSDEPA MENlIaVats~ooraren 1982-05-18

Information till socialdemokraterna om JAS

1980
14 januari informerades den socialdemokratiska riksdagsmannen och

, försvarspolitikern 011e Göransson av statssekreterare Hirdman om
tankarna på ett JAS-flygplan i stället för SK 2.
I slutet av januari informerade försvarsminister Krönmark flera le-
dande socialdemokrater om JAS.
10 april gjorde statssekreterare Hirdman jämte medarbetare stor före-
dragning i försvarsutskottet om JAS med anledning av regeringens
flygplanproposition.
I juli kallade Krönmark till ett möte mcd dc parlamentariska leda-
möterna av militärledningens rådgivande nämnd (dvs. riksdagsmännen
Eric Holmqvist (s), Ake Gustafsson (s), Per Petterson (m), Gunnar
Björk (c) och Hans Lindblad (fp)) för att diskutera JAS. På grundav ett missförstånd kunde dock de socialdemokratiska ledamöterna
inte deltaga.
I början av september informerade därför statssekreterare Hirdman
Eric Holmqvist och Ake Gustafsson om det internationella samarbetet
ang. JAS. Eric Holmqvist är ordförande i socialdemokraternas för-
svarspolitiska grupp och Ake Gustafsson medlem av 1978 års försvars-
kommitte'..
Vinte"n 1981/82 fick de parlamentariska ledamöterna av militärled-
ningen ytterligare en orientering av Hirdman.
Därtill gjordes orienteringar i den parlamentariska Nordlingska
flygindustrikommittren.
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1981
Under våren 1981 fick försvarskommitten flera föredragningar av för-
svarsdepartementet om JAS, bl.a. av Hirdman 17 mars och i maj/juni.
Därtill skedde ett flertal andra föredragningar om JAS inför kommitten.
Ulf Larsson, socialdemokraternas försvarsexpert, var ledamot av för-
svarskommitten.
Under två tillfällen våren 1981 fick de parlamentariska ledamöterna
av militärledningen särskild information om JAS, inklusive motorav-
talet mellan Volvo Flygmotor och General Electric, av Hirdman jämte
medarbetare.
Hösten 1981 fortsatte behandlingen av JAS i försvarskommitten. De
socialdemokratiska ledamöterna fick del av allt utredningsmaterial.
Hösten 1981 erbjöd Hirdman vid samtal med Olof Palme, Ingvar Carlson
och Thage Peterson socialdemokraterna all tänkbar information om JAS
men fick i november via Ulf Larsson svaret att man klarade sig själv.
Försvarskommitten avslutade sitt arbete den 1 december 1981. Den
3 december gav regeringen FMV i uppdrag att slutföra förhandlingarna
om JAS med IG JAS före 1 maj 1982. Texten till förhandlingsuppdra-
get visades av försvarskommittens ordförande Gunnar Björk för social-
demokraterna innan det utfärdades.

1982
Efter det att försvarskommitten avslutat sitt arbete bildade den
socialdemokratiska partiledningen en särskild arbetsgrupp för JAS
med Olof Palme som ordförande och Ulf Larsson som sekreterare.
Den 1 februari fick försvarsdepartementet FMV:s första delrapport om
JAS-fö'-handlingarna jämte OB:s och CFV:s yttranden. Ulf Larsson fick
det hemligstämplade materialet av Hirdman samma dag jämte viss ytter-
ligare information.
Den 8 rebruari ägde en flera timmar lång överläggning rum mellan
Palme-gruppen, däribland även Sten Andersson och Kjell-Olof Feldt,
och statsminister Fälldin och försvarsminister Gustafsson och
deras redarbetare.
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Den 15 mars fick Ulf Larsson på motsvarande sätt tillgång till FMV:s
andra förhandlingsrapport. Den gick även till de parlamentariska le-
damöterna av militärledningen.
Vid två sammanträden i mars fick Ulf Larsson även viss annan hemlig
information om JAS av Hirdman.
ÖB och hans medarbetare träffade Palme-gruppen vid flera tillfällen
under våren 1982.
Den 18 mars informerades försvarsutskottet av Hirdman och de militära
myndigheterna om förhandlingsläget.
Den 20 april gavs motsvarande information till försvarsutskottet.
Den 30 april fick försvarsdepartementet FMV:s slutrapport med kon-
traktsförslaget jämte ÖB:s och CFV:s ställningstaganden. Sent på
'Valborgsmässoafton kopierade försvarsdepartementets tjänstemän det
omfattande materialet för att Ulf Larsson skulle kunna få det på
söndagen. Eric Holmqvist fick det på måndagen 3 maj. Ulf Larsson -
har sedan dess begärt och fätt flera sakupplysningar om avtalsresul-
tatet av departementets materielenhet.
Den 4 maj informerade ÖB försvarsutskottet om sitt ställningstagande
till JAS.
Den 6 naj fick försvarsutskottet en grundlig föredragning av Hirdman
jämte nedarbetare om JAS-avtalet och regeringens förslag. Att för-
svarsutskottet skulle inleda sin slutbehandling av JAS den 6 maj var
uppgjort inom utskottet sedan länge.
Den 13 maj erbjöd Gunnar Björk i försvarsutskottet socialdemokraterna
förhandlingar om alla de punkter de ansåg oklara i JAS-projektet.
Eric Holmqvists svar var att man på socialdemokratisk sida inte var
intresserad av sådana förhandlingar.
Den 14 maj offentliggjorde socialdemokraterna sitt slutliga ställ_,
ningstagande till JAS.

XXX

4
Sedan januari 1980 har socialdemokraterna fått all information som
funnits att få om JAS, öppen såväl som hemlig. Problemet har inte
bestått i någon bristande information eller öppenhet för diskussion
från regeringens sida utan snarare i att socialdemokraterna varit
återhållsamma i att ta emot all den information som erbjudits. De
har ofta föredragit att informera sig via egna kanaler.
I sak har socialdemokraterna hela tiden haft samma beslutsunderlag
som regeringen.
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Varför ett JAS-beslut måste tas nu

1982-05-12
Brådskande

1. Det är bråttom att sätta igång arbetet för att klara attackersätt-
ningen i början av 1990-talet.SK-60 utgår under andra halvan av
1980-talet och 3 divisioner AJ 37 försvinner 1992-95. Vid svensk
tillverkning tillkommer det brådskande behovet att knyta an till
upphörande av Jaktviggenproduktionen i  mitten av 1980-talet.
Attackersåttningsfrågan skulle egentligen ha lösts redan i FB 77.
Den genom JAS angelägna förstärkningen av luftförsvaret på 1990-
talet skulle också försenas vid ett uppskov. 8 år (1982-90) är
dessutom en mycket kort period för att utveckla ett helt nytt
flygplansystem.

2. Sedan riksdagens principbeslut våren 1980 har JAS-arbetet bedri-
vits med den bestämda inriktningen att det avgörande beslutet
skall tas i FB 82. I allmän enighet beslöts då också om en ny
upphandlingsform för JAS. Allt underlag som behövs för beslutet i
FB 82 finns nu färdigt sedan 1. maj. Obs. att det är fråga om
beslut om utveckling med flera kommande kontrollstationer.

3. FK 78 och regeringen har tillstyrkt ett avgörande JAS-beslut i
vår. OB, CFV, FMV och FOA har samtliga granskat underlaget och
funnit det gott för beslut i vår. CM tillstyrker beslut under
förutsättning av Rockwellvinge och fast ekonomisk ram. Även
socialdemokraternas villkor är ju i praktiken uppfyllda eller
uppfyllningsbara.

4. Erfarenheten av flygplansfrågan behandling i FB 77 (A 20, B 3 LA)
visar att det icke går att fatta ett flygplanbeslut fristående
från ett försvarsbeslut. Det är en för stor del i avvägningen av
hela det militära försvaret. Ett uppskov i ett halvår kan lätt bli
ett uppskov i  flera år.
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5. JAS innebär en betydande industripolitisk satsning. I dagens eko-
nomiska läge är det väsentligt att statsmakterna genom ett posi-
tivt JAS-beslut kan återställa framtidstron hos svensk industri
och då särskilt inom en högteknologisk bransch som flygindustrin.
Detta påverkar sysselsättningen för tusentals människor, inklusive
i sysselsåttningssvaga regioner.

6. Efter 10 års behandling av flygplanfrågan i Sverige står vår utri-
kes- och säkerhetspolitiska trovärdighet nu på spel. Omvärlden
skulle inte längre tro på fastheten i vår säkerhets- och försvars-
politik om vi inte efter 2 1/2 år är förmögna att ta det beslut vi
sagt oss skola ta.

7. Vi har också genom riksdagsbeslutet 1980 gjort ett åtagande gent-
emot svensk industri. Vi krävde, och industrin gick med på, att
industrin skulle ställa upp reed 200 mkr i egna pengar för arbetet
1980-82. Förutsättningen var att om systemet fyllde de militära
myndigheternas och regeringens krav, skulle startskottet gå 1.
juli 1982 efter riksdagsbeslutet. Vi kan lämpligen inte nu svika
industrin i  fråga om denna insats.

Konsekvenserna av  ett uppskov
1. IG JAS' offert utgår 15. juli 1982 och kontraktet mellan FMV och

IG JAS måste omförhandlas vid ett uppskov. På samma sätt påverkas
kontraktet mellan VFA och GE. Dessa kontrakt är idag mycket för-
månliga för staten. En omförhandling med den svenska industrin
torde inte göra dessa kontrakt förmånligare, eftersom nu även
socialdemokraterna säger princip-ja till svensk JAS och konkur-
renstrycket från utlandsupphandling, som funnits 1980-82, då för-
svinner.

2. Kraven från CA, vissa tekniker på FMV och från vissa socialde-
mokrater på en bättre svensk JAS måste med nödvändighet innebära
ett dyrare flygplan. Det har vi inte råd med i nuvarande försvars-
ekonomi.
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3. Redan när B 3 LA lades ned 1979 lämnade flygtekniker flygindu-
strin. Vi återställde sedan tron inom flygindustrin genom sats-
ningen på JAS-projektet. Vid ett uppskov, som i praktiken torde
komma att sträcka sig över flera år, torde tekniker och pengar
lämna flygindustrin definitivt. Åtskilliga industriledare torde
därefter inte ha något som helst förtroende för politikers förmåga
att besluta i  flygplanfrågan.

4. Ett uppskov kostar minst 400 mkr. för att hålla flygindustrin
igång. Vem skall betala detta? Inte flygindustrin, inte budgetde-
partementet. Därtill kommer kostnaden för flygvapnet att upprätt-
hålla krigsorganisationen genom ytterligare JA 37-beställningar
för ca 350 mkr. OBS. socialdemokraternas tidigare kritik mot bort-
kastade flygplansutredningspengar.

5. Redan vid en JAS-projektstart 1. juli 1982 uppkommer en betydande
produktionssvacka mellan Jaktviggen och JAS hos flygindustrin.
Särskilt allvarligt är detta för VFA. Vid uppskov med JAS blir
produktionssvackan ännu större. De svenska flygindustriföretagens
trovärdighet gentemot deras utländska samarbetspartner påverkas
negativt, vilket riskerar få konsekvenser för deras civila flygin-
dustriprojekt.

6. Regeringens villkor för svensk JAS är nu uppfyllda. Om regeringen
går med på uppskov trots detta, rasar regeringens inrikespolitiska
trovärdighet, JAS blir då också en stor valfråga, eftersom åtmins-
tone moderaterna kommer att driva den hårt.

Socialdemokraternas kritik
1. Kritiken mot regeringens handläggning är en oförsynthet. Social-

demokraterna har löpande i två års tid fått all information av
regeringen. Regeringens presentation av projektet har skett full-
ständigt öppet och i  konstitutionellt korrekta former.

2. De s.k. kostnadsfördyringarna ryms samtliga inom flygvapnets och
försvarsmaktens budget. Beträffande robotindustrin har regeringen
i propositionen helt följt en enig FK 78. Beträffande Rb 15 och
styrd glidbomb har regeringen gett FMV i uppdrag att förhandla om
en samlad lösning. Det är regeringens uppfattning att Rb 15 skall
anskaffas till flygvapnet och att svensk robotindustri skall få
konkurrera om glidbomben. Prisreserver för indexutvecklingen finns
avdelade inom försvarsramen enligt sedvanlig praxis. Inga pengar
har förts från JAS till JA 37 på vapensidan.

3. Avgörande betydelse måste tillmätas OB:s, CFV:s, FMV:s, FOA:s
ställningstaganden. CM stöder i sak OB och CFV. Hotbildsbedöm-
ningen är OB:s ansvar. Beträffande vapenprojektets kravuppfyllnad
och realiserbarhet måste största vikt tillmätas den ansvarige
försvarsgrenschefens bedömning.

4. JAS-projektet är ett utvecklingsarbete som löpande och noggrant
kommer att följas av regering och riksdag inom en av regeringen
efter riksdagsbeslutet fastställd ekonomisk ram. Alla optioner etc
kommer att avdömas av regeringen. Det är omöjligt att begära full-
ständig säkerhet idag. Då kan vi aldrig besluta om svenska flyg-
planutvecklingsprojekt. Genom det fasta priset och de fasta under-
hållsåtgärderna är dock säkerheten nu betydligt större än vid
tidigare projekt (Viggen).
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tidigare projekt (Viggen).
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Bilaga 7

Tommy Ivarssons PM inför JAS-
seminarium den 11 november 2013

Tema 2. Initiativet till JAS

Utgångsläge februari 1979, sett med Saabs ögon
Under 70-talet gick det gradvis utför med ambitionen för de studerade 
À\JV\VWHPHQ��6LVWD�ULPOLJD�P|MOLJKHWHQ�YDU�%�/$�RFK�6.����$�����'HW�YDU�
GRFN�LQJHQ�WRWDOO|VQLQJ��3n�VLNW�PnVWH�HWW�PHU�DYDQFHUDW�À\JSODQ�WLOO�I|U�EnGH�
MDNW��RFK�DWWDFNUROOHQ��'HW�YRUH�VYnUW�DWW�¿QDQVLHUD�EnGD��.RPELQDWLRQHU�DY�
SK2, 35 mod och Viggen kunde utgöra en övergångslösning. I samtliga fall 
LQQHEDU�GHW�VDQQROLNW�HQ�DYYHFNOLQJ�DY�GHQ�XWYHFNODQGH�À\JLQGXVWULQ��/lJHW�
var allvarligt. Hur skulle vi kunna överleva? 

Efter nedläggningen av B3LA beslöt Saab att satsa på ett civilt 
UHJLRQDOÀ\JSODQ� VDPW� HWW� Q\WW� MDNWÀ\JSODQ�� 6DDE� VLNWDGH� Sn� HQ� YlVHQWOLJW�
XW|NDG�FLYLO�À\JYHUNVDPKHW�WLOO�VOXWHW�DY����WDOHW��0nOHW�YDU�DWW�GHQ�FLYLOD�RFK�
den militära verksamheten skulle vara av liknande omfattning.

För den militära delen var det naturligt att satsa på ett lätt allsidigt 
DQYlQGEDUW�À\JSODQ��PHG�JRGD� MDNWSUHVWDQGD��)09�KDGH� WLGLJDUH� I|URUGDW�
B3V och Saab hade tidigare studerat JA 85 och JA 90. Nu behövde vi 
ett koncept att starta med. Vi tog konceptet NV-O från de pågående luft- 
försvarsstudierna (LINS) och satte igång. Studierna drevs internt inom Saab 
utan någon kontakt med FMV och FV. 

Konceptet JAS – NU växte fram. Huvudinriktningen var ett allsidigt 
DQYlQGEDUW� À\JSODQ� ±� -$6�� 5DGDUQ� RFK� DYLRQLNV\VWHPHW� NXQGH� NODUD� DOOD�
XSSGUDJVW\SHU��'HW�VNXOOH�LQWH�EOL�VRP�9LJJHQ��XWDQ�HWW�ULNWLJW�HQKHWVÀ\JSODQ��
med samma hårdvara och mjukvara i alla. Flygplanet skulle väga cirka 50 % 
av Viggen, med samma eller bättre prestanda och samma vapenlast. Utspridd 
basering på smala vägbaser var ett huvudkrav. Livstidskostnaden trodde vi 
skulle bli cirka 60 – 65 % av Viggen. 

Bilaga 7Tommy Ivarssons PM inför JAS-seminarium den 11 november 2013
Tema 2. Initiativet till JAS
Utgångsläge februari 1979, sett med Saabs ögonUnder 70-talet gick det gradvis utför med ambitionen för de studeradeflygsystemen. Sista rimliga möjligheten var B3LA och SK 38/A 38. Det vardock ingen totallösning. På sikt måste ett mer avancerat flygplan till för bådejakt- och attackrollen. Det vore svårt att finansiera båda. Kombinationer avSK2, 35 mod och Viggen kunde utgöra en övergångslösning. I samtliga fallinnebar det sannolikt en avveckling av den utvecklande flygindustrin. Lägetvar allvarligt. Hur skulle vi kunna överleva?Efter nedläggningen av B3LA beslöt Saab att satsa på ett civiltregionalflygplan samt ett nytt jaktflygplan. Saab siktade på en väsentligtutökad civil flygverksamhet till slutet av 80-talet. Målet var att den civila ochden militära verksamheten skulle vara av liknande omfattning.För den militära delen var det naturligt att satsa på ett lätt allsidigtanvändbart flygplan, med goda jaktprestanda. FMV hade tidigare förordatB3V och Saab hade tidigare studerat JA 85 och JA 90. Nu behövde viett koncept att starta med. Vi tog konceptet NV-0 från de pågående luft-försvarsstudierna (LINS) och satte igång. Studierna drevs internt inom Saabutan någon kontakt med FMV och FV.
Konceptet JAS - NU växte fram. Huvudinriktningen var ett allsidigtanvändbart flygplan — JAS. Radarn och avioniksystemet kunde klara allauppdragstyper. Det skulle inte bli som Viggen, utan ett riktigt enhetsflygplan,med samma hårdvara och mjukvara i alla. Flygplanet skulle väga cirka 50 %av Viggen, med samma eller bättre prestanda och samma vapenlast. Utspriddbasering på smala vägbaser var ett huvudkrav. Livstidskostnaden trodde viskulle bli cirka 60 — 65 % av Viggen.
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Utvecklingskostnaderna skulle de första fem åren helst motsvara B3LA-
budgeten för att passa Flygvapnets budget. Kostnaderna var hela tiden vårt 
avgörande problem. Vad göra för att klara kostnadsramen?

9nU�VW|UVWD�NRQNXUUHQW�WURGGH�YL�VNXOOH�EOL�)�����Vn�5ROI�/MXQJNYLVW�¿FN�
i uppgift att räkna på vad det skulle kosta att licenstillverka F-16 i Sverige. 
5HVXOWDWHW�YLVDGH�DWW�HQ�VHULH�Sn�PLQVW�����À\JSODQ�EHK|YGHV�I|U�DWW�UlNQD�
hem en svensk JAS.

%LOG����6WRUOHNVMlPI|UHOVH�-$6�RFK�-$���

Konceptet JAS-NU presenterades för FV och FMV den 10 oktober 1979 i 
Hedenlunda. 

Det mottogs med blandat intresse Både inom FV och FMV fanns 
GHODGH�PHQLQJDU�±�HQ�GHO�YLOOH�OlJJD�QHG�GHQ�XWYHFNODQGH�À\JLQGXVWULQ��HQ�
del optimister ville satsa på JAS. Vi var övertygade om att industrin, det 
vill säga Saab, måste gå i bräschen för det nya projektet. Vi uppvaktade 
försvarsdepartementet, alla militära instanser, MFK 79, de politiska partierna 
PHG�ÀHUD�

-$6�18�YDU�HWW�Q\WW�I|UVODJ��VRP�YlFNWH�LQWUHVVH��bYHQ�VRFLDOGHPRNUDWHUQD�
YDNQDGH�Gn�0).�¿FN�HQ�GUDJQLQJ�DY�NRQFHSWHW�L�MDQXDUL������±�GHW�JlOOGH�
HWW� MDNWÀ\JSODQ�� 9L� YDU� QRJD� PHG� DWW� O|SDQGH� LQIRUPHUD� DOOD� EHU|UGD� RP�
industrins synpunkter och förehavanden. Dessutom innehöll ju industrins 
strategi en avsevärd satsning på civila projekt, så det var inte bara en militär 
fråga.

7HNQLVNW�YDU�YL�LQWH�I|UEHUHGGD�I|U�HWW�Vn�DYDQFHUDW�À\JWHNQLVNW�SURMHNW��
Vissa erfarenheter från arbetet med B3LA kunde användas, men mycket 
saknades. Saab hade inte arbetat med aerodynamisk optimering av 
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%LOG����'HQ�WHNQLVND�XWYHFNOLQJHQV�LQYHUNDQ�Sn�À\JSODQHWV�VWDUWYLNW��
'LPHQVLRQHUDQGH�SUHVWDQGD�NRQVWDQWD�

Bild 7. Storleksjämförelse JAS och JA 37

Utvecklingskostnaderna skulle de första fem åren helst motsvara B3LA-budgeten för att passa Flygvapnets budget. Kostnaderna var hela tiden vårtavgörande problem. Vad göra för att klara kostnadsramen?Vår största konkurrent trodde vi skulle bli F-16, så Rolf Ljungkvist ficki uppgift att räkna på vad det skulle kosta att licenstillverka F-16 i Sverige.Resultatet visade att en serie på minst 150 flygplan behövdes för att räknahem en svensk JAS.

178

Startvikt1,0

0,5 -

0
Bild 8. Den tekniska utvecklingens inverkan på flygplanets startvikt.Dimensionerande prestanda konstanta.
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Konceptet JAS-NU presenterades för FV och FMV den 10 oktober 1979 iHedenlunda._Det mottogs med blandat intresse Både inom FV och FMV fannsdelade meningar — en del ville lägga ned den utvecklande flygindustrin, endel optimister ville satsa på JAS. Vi var övertygade om att industrin, detvill säga Saab, måste gå i bräschen för det nya projektet. Vi uppvaktadeförsvarsdepartementet, alla militära instanser, MFK 79, de politiska partiernamed flera.JAS-NU var ett nytt förslag, som väckte intresse! Även socialdemokraternavaknade då MFK fick en dragning av konceptet i januari 1980 — det gälldeett jaktflygplan. Vi var noga med att löpande informera alla berörda omindustrins synpunkter och förehavanden. Dessutom innehöll ju industrinsstrategi en avsevärd satsning på civila projekt, så det var inte bara en militärfråga.Tekniskt var vi inte förberedda för ett så avancerat flygtekniskt projekt.Vissa erfarenheter från arbetet med B3LA kunde användas, men mycketsaknades. Saab hade inte arbetat med aerodynamisk optimering av
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MDNWÀ\JSODQ�RFK�HOHNWULVND�VW\UV\VWHP��'HW�ERUGH�YL�KD�JMRUW��9L�KDGH�EHK|YW�
HWW�H[SHULPHQWÀ\JSODQ�I|U�DWW�KLQQD�OlUD�RVV�PHU�62 LME hade inte jobbat med 
multimodsdopplerradar. Nu måste allt ske snabbt. 

När ÖB den 1 februari 1980 ändrade inriktningen av anskaffningen till att 
gälla ersättning av hela Viggensystemet kände vi att vi var med i matchen. Vi 
hade i alla fall möjlighet att överleva långsiktigt!

6DPDUEHWH�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL
6DPDUEHWH�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL�YDU�HQ�P|MOLJKHW��9L�LQVnJ�VYnULJKHWHUQD�
att harmoniera tekniska och operativa krav, budgetar och tidplaner för att få 
till ett samutvecklingsprojekt. Och Sverige var inte med i NATO. 

Diskussionerna började med Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB, 
och Jäger 90/TKF 90. Deras kravbild var klart högre än vår, men det var 
ännu osäkert hur det skulle gå med deras projekt. Tyskarna ville ha ett 
UHVHUYDOWHUQDWLY�� HWW� QRVYLQJHÀ\JSODQ� PHG� )����� PRWRU�� 'HUDV� I|UVODJ�
OLNQDGH� (XUR¿JKWHU� RFK� NXQGH� NDQVNH� YDUD� LQWUHVVDQW� lYHQ� L� 6YHULJH�� 9L�
hade i närtid arbetat tillsammans med MBB för utveckling av peksiktning, 
fuselage aiming��0%%�GHOWRJ�L�GH¿QLWLRQVDUEHWHW�PHG�-$6��$YVLNWHQ�YDU�DWW�
de skulle utveckla och tillverka någon del, till exempel fenan. 

British Aerospace, BAe, diskuterade vi mycket med. AST 403 var 
grunden för deras projekt, också med en högre kravbild än JAS. De studerade 
lYHQ�PLQGUH�À\JSODQ��GH�KDGH�EODQG�DQQDW�HWW�SURMHNW�3������VRP�OLNQDGH�YnU�
JAS. Motorn var en RB 199. Det fanns i både stjärt- och nosvingeutförande. 
Vi studerade olika förslag och jämförde resultat och synpunkter. Ansatsen 
var ett brett samarbete med BAe. På hösten 1982 resulterade det i att BAe 
¿FN�XSSGUDJHW� DWW� XWYHFNOD� NRPSRVLWYLQJDUQD� I|U� -$6��6WRUEULWDQQLHQ� K|OO�
IDVW�YLG�VLQ�VSHFL¿NDWLRQ�L�$67������%$H�E|UMDGH�XWYHFNOD�HWW� WYnPRWRULJW�
H[SHULPHQWÀ\JSODQ��($3��HQ�I|UHJnQJDUH�WLOO�(XUR¿JKWHU�

Tillsammans med BAe undersökte vi förutsättningarna för ett samarbete 
med Indien. Det skulle kunna vara en speciell version av JAS, med annan 
utrustning och vapen. Med tanke på det svenska JAS-projektets tidplan och 
åtaganden samt erfarenheterna från försöken att sälja Viggen till Indien, så 
bedömde vi det som orealistiskt.

��� 5DIDOH�� RFK� (XUR¿JKWHUSURMHNWHQ� LQOHGGHV� PHG� À\JDQGH� GHPRQVWUDWRUHU� PHG�
elektriska styrsystem 1986.

Dassault var med i konkurrensen om vingutvecklingen. Deras tekniska 
kunskap om kompositkonstruktioner var god. När det visade sig att de ville 
kontrollera export av JAS så tappade vi intresset. Dassault arbetade vidare 
med sitt Rafaleprojekt, samtidigt som de deltog i diskussionerna med BAe 
och MBB om att göra ett gemensamt europeiskt projekt. 

Northrop var på besök några gånger och vi diskuterade möjligheterna till 
samarbete. Vi kom aldrig fram till något konkret projekt. Året efter blev de en 
konkurrent till oss. Att få till stånd ett samarbetsprojekt med USA bedömde 
vi vara praktiskt omöjligt – möjligen ett exportalternativ eller annan form av 
samarbete.

5RFNZHOO�KDGH�E\JJW�HWW� H[SHULPHQWÀ\JSODQ��+L0$7��PHG�P\FNHW�EUD�
svängprestanda. Vi diskuterade samarbete med dem, skrev avtal i oktober 
1980 och drev tillsammans projektet 2111, en svängoptimerad JAS-
NRQ¿JXUDWLRQ�� 6WXGLHUQD� IRUWVDWWH� IUDP� WLOO� RNWREHU� ������ ����� ¿FN� GRFN�
aldrig tillräckligt bra fartprestanda. Rockwell var med i förhandlingarna om 
kompositvingen (till 2110). De kunde inte lämna fasta priser och det fanns 
tveksamheter om release av tekniska data.Flygplanprojekt på Saab inför JAS 39
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jaktflygplan och elektriska styrsystem. Det borde vi ha gjort. Vi hade behövtett experimentflygplan för att hinna lära oss mer.62 LME hade inte jobbat medmultimodsdopplerradar. Nu måste allt ske snabbt.När ÖB den 1 februari 1980 ändrade inriktningen av anskaffningen till attgälla ersättning av hela Viggensystemet kände vi att vi var med i matchen. Vihade i alla fall möjlighet att överleva långsiktigt!
Samarbete med utländsk flygindustriSamarbete med utländsk flygindustri var en möjlighet. Vi insåg svårigheternaatt harmoniera tekniska och operativa krav, budgetar och tidplaner för att fatill ett samutvecklingsprojekt. Och Sverige var inte med i NATO.Diskussionerna började med Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB,och Jäger 90/TKF 90. Deras kravbild var klart högre än vår, men det varännu osäkert hur det skulle gå med deras projekt. Tyskarna ville ha ettreservalternativ, ett nosvingeflygplan med F-100 motor. Deras förslagliknade Eurofighter och kunde kanske vara intressant även i Sverige. Vihade i närtid arbetat tillsammans med MBB för utveckling av peksiktning,fuselage aiming. MBB deltog i definitionsarbetet med JAS. Avsikten var attde skulle utveckla och tillverka någon del, till exempel fenan.British Aerospace, BAe, diskuterade vi mycket med. AST 403 vargrunden för deras projekt, också med en högre kravbild än JAS. De studeradeäven mindre flygplan, de hade bland annat ett projekt P 106, som liknade vårJAS. Motorn var en RB 199. Det fanns i både stjärt- och nosvingeutförande.Vi studerade olika förslag och jämförde resultat och synpunkter. Ansatsenvar ett brett samarbete med BAe. På hösten 1982 resulterade det i att BAefick uppdraget att utveckla kompositvingarna för JAS. Storbritannien höllfast vid sin specifikation i AST 403. BAe började utveckla ett tvåmotorigtexperimentflygplan, EAP, en föregångare till Eurofighter.Tillsammans med BAe undersökte vi förutsättningarna för ett samarbetemed Indien. Det skulle kunna vara en speciell version av JAS, med annanutrustning och vapen. Med tanke på det svenska JAS-projektets tidplan ochåtaganden samt erfarenheterna från försöken att sälja Viggen till Indien, såbedömde vi det som orealistiskt.
62 Rafale- och Eurofighterprojekten inleddes med flygande demonstratorer medelektriska styrsystem 1986.
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Dassault var med i konkurrensen om vingutvecklingen. Deras tekniskakunskap om kompositkonstruktioner var god. När det visade sig att de villekontrollera export av JAS så tappade vi intresset. Dassault arbetade vidaremed sitt Rafaleprojekt, samtidigt som de deltog i diskussionerna med BAeoch MBB om att göra ett gemensamt europeiskt projekt.Northrop var på besök några gånger och vi diskuterade möjligheterna tillsamarbete. Vi kom aldrig fram till något konkret projekt. Året efter blev de enkonkurrent till oss. Att få till stånd ett samarbetsprojekt med USA bedömdevi vara praktiskt omöjligt — möjligen ett exportalternativ eller annan form avsamarbete.Rockwell hade byggt ett experimentflygplan, HiMAT, med mycket brasvängprestanda. Vi diskuterade samarbete med dem, skrev avtal i oktober1980 och drev tillsammans projektet 2111, en svängoptimerad JAS-konfiguration. Studierna fortsatte fram till oktober 1982. 2111 fick dockaldrig tillräckligt bra fartprestanda. Rockwell var med i förhandlingarna omkompositvingen (till 2110). De kunde inte lämna fasta priser och det fannstveksamheter om release av tekniska data.
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MDNWÀ\JSODQ�RFK�HOHNWULVND�VW\UV\VWHP��'HW�ERUGH�YL�KD�JMRUW��9L�KDGH�EHK|YW�
HWW�H[SHULPHQWÀ\JSODQ�I|U�DWW�KLQQD�OlUD�RVV�PHU�62 LME hade inte jobbat med 
multimodsdopplerradar. Nu måste allt ske snabbt. 

När ÖB den 1 februari 1980 ändrade inriktningen av anskaffningen till att 
gälla ersättning av hela Viggensystemet kände vi att vi var med i matchen. Vi 
hade i alla fall möjlighet att överleva långsiktigt!

6DPDUEHWH�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL
6DPDUEHWH�PHG�XWOlQGVN�À\JLQGXVWUL�YDU�HQ�P|MOLJKHW��9L�LQVnJ�VYnULJKHWHUQD�
att harmoniera tekniska och operativa krav, budgetar och tidplaner för att få 
till ett samutvecklingsprojekt. Och Sverige var inte med i NATO. 

Diskussionerna började med Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB, 
och Jäger 90/TKF 90. Deras kravbild var klart högre än vår, men det var 
ännu osäkert hur det skulle gå med deras projekt. Tyskarna ville ha ett 
UHVHUYDOWHUQDWLY�� HWW� QRVYLQJHÀ\JSODQ� PHG� )����� PRWRU�� 'HUDV� I|UVODJ�
OLNQDGH� (XUR¿JKWHU� RFK� NXQGH� NDQVNH� YDUD� LQWUHVVDQW� lYHQ� L� 6YHULJH�� 9L�
hade i närtid arbetat tillsammans med MBB för utveckling av peksiktning, 
fuselage aiming��0%%�GHOWRJ�L�GH¿QLWLRQVDUEHWHW�PHG�-$6��$YVLNWHQ�YDU�DWW�
de skulle utveckla och tillverka någon del, till exempel fenan. 

British Aerospace, BAe, diskuterade vi mycket med. AST 403 var 
grunden för deras projekt, också med en högre kravbild än JAS. De studerade 
lYHQ�PLQGUH�À\JSODQ��GH�KDGH�EODQG�DQQDW�HWW�SURMHNW�3������VRP�OLNQDGH�YnU�
JAS. Motorn var en RB 199. Det fanns i både stjärt- och nosvingeutförande. 
Vi studerade olika förslag och jämförde resultat och synpunkter. Ansatsen 
var ett brett samarbete med BAe. På hösten 1982 resulterade det i att BAe 
¿FN�XSSGUDJHW� DWW� XWYHFNOD� NRPSRVLWYLQJDUQD� I|U� -$6��6WRUEULWDQQLHQ� K|OO�
IDVW�YLG�VLQ�VSHFL¿NDWLRQ�L�$67������%$H�E|UMDGH�XWYHFNOD�HWW� WYnPRWRULJW�
H[SHULPHQWÀ\JSODQ��($3��HQ�I|UHJnQJDUH�WLOO�(XUR¿JKWHU�

Tillsammans med BAe undersökte vi förutsättningarna för ett samarbete 
med Indien. Det skulle kunna vara en speciell version av JAS, med annan 
utrustning och vapen. Med tanke på det svenska JAS-projektets tidplan och 
åtaganden samt erfarenheterna från försöken att sälja Viggen till Indien, så 
bedömde vi det som orealistiskt.

��� 5DIDOH�� RFK� (XUR¿JKWHUSURMHNWHQ� LQOHGGHV� PHG� À\JDQGH� GHPRQVWUDWRUHU� PHG�
elektriska styrsystem 1986.

Dassault var med i konkurrensen om vingutvecklingen. Deras tekniska 
kunskap om kompositkonstruktioner var god. När det visade sig att de ville 
kontrollera export av JAS så tappade vi intresset. Dassault arbetade vidare 
med sitt Rafaleprojekt, samtidigt som de deltog i diskussionerna med BAe 
och MBB om att göra ett gemensamt europeiskt projekt. 

Northrop var på besök några gånger och vi diskuterade möjligheterna till 
samarbete. Vi kom aldrig fram till något konkret projekt. Året efter blev de en 
konkurrent till oss. Att få till stånd ett samarbetsprojekt med USA bedömde 
vi vara praktiskt omöjligt – möjligen ett exportalternativ eller annan form av 
samarbete.

5RFNZHOO�KDGH�E\JJW�HWW� H[SHULPHQWÀ\JSODQ��+L0$7��PHG�P\FNHW�EUD�
svängprestanda. Vi diskuterade samarbete med dem, skrev avtal i oktober 
1980 och drev tillsammans projektet 2111, en svängoptimerad JAS-
NRQ¿JXUDWLRQ�� 6WXGLHUQD� IRUWVDWWH� IUDP� WLOO� RNWREHU� ������ ����� ¿FN� GRFN�
aldrig tillräckligt bra fartprestanda. Rockwell var med i förhandlingarna om 
kompositvingen (till 2110). De kunde inte lämna fasta priser och det fanns 
tveksamheter om release av tekniska data.Flygplanprojekt på Saab inför JAS 39
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jaktflygplan och elektriska styrsystem. Det borde vi ha gjort. Vi hade behövtett experimentflygplan för att hinna lära oss mer.62 LME hade inte jobbat medmultimodsdopplerradar. Nu måste allt ske snabbt.När ÖB den 1 februari 1980 ändrade inriktningen av anskaffningen till attgälla ersättning av hela Viggensystemet kände vi att vi var med i matchen. Vihade i alla fall möjlighet att överleva långsiktigt!
Samarbete med utländsk flygindustriSamarbete med utländsk flygindustri var en möjlighet. Vi insåg svårigheternaatt harmoniera tekniska och operativa krav, budgetar och tidplaner för att fatill ett samutvecklingsprojekt. Och Sverige var inte med i NATO.Diskussionerna började med Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB,och Jäger 90/TKF 90. Deras kravbild var klart högre än vår, men det varännu osäkert hur det skulle gå med deras projekt. Tyskarna ville ha ettreservalternativ, ett nosvingeflygplan med F-100 motor. Deras förslagliknade Eurofighter och kunde kanske vara intressant även i Sverige. Vihade i närtid arbetat tillsammans med MBB för utveckling av peksiktning,fuselage aiming. MBB deltog i definitionsarbetet med JAS. Avsikten var attde skulle utveckla och tillverka någon del, till exempel fenan.British Aerospace, BAe, diskuterade vi mycket med. AST 403 vargrunden för deras projekt, också med en högre kravbild än JAS. De studeradeäven mindre flygplan, de hade bland annat ett projekt P 106, som liknade vårJAS. Motorn var en RB 199. Det fanns i både stjärt- och nosvingeutförande.Vi studerade olika förslag och jämförde resultat och synpunkter. Ansatsenvar ett brett samarbete med BAe. På hösten 1982 resulterade det i att BAefick uppdraget att utveckla kompositvingarna för JAS. Storbritannien höllfast vid sin specifikation i AST 403. BAe började utveckla ett tvåmotorigtexperimentflygplan, EAP, en föregångare till Eurofighter.Tillsammans med BAe undersökte vi förutsättningarna för ett samarbetemed Indien. Det skulle kunna vara en speciell version av JAS, med annanutrustning och vapen. Med tanke på det svenska JAS-projektets tidplan ochåtaganden samt erfarenheterna från försöken att sälja Viggen till Indien, såbedömde vi det som orealistiskt.
62 Rafale- och Eurofighterprojekten inleddes med flygande demonstratorer medelektriska styrsystem 1986.
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Dassault var med i konkurrensen om vingutvecklingen. Deras tekniskakunskap om kompositkonstruktioner var god. När det visade sig att de villekontrollera export av JAS så tappade vi intresset. Dassault arbetade vidaremed sitt Rafaleprojekt, samtidigt som de deltog i diskussionerna med BAeoch MBB om att göra ett gemensamt europeiskt projekt.Northrop var på besök några gånger och vi diskuterade möjligheterna tillsamarbete. Vi kom aldrig fram till något konkret projekt. Året efter blev de enkonkurrent till oss. Att få till stånd ett samarbetsprojekt med USA bedömdevi vara praktiskt omöjligt — möjligen ett exportalternativ eller annan form avsamarbete.Rockwell hade byggt ett experimentflygplan, HiMAT, med mycket brasvängprestanda. Vi diskuterade samarbete med dem, skrev avtal i oktober1980 och drev tillsammans projektet 2111, en svängoptimerad JAS-konfiguration. Studierna fortsatte fram till oktober 1982. 2111 fick dockaldrig tillräckligt bra fartprestanda. Rockwell var med i förhandlingarna omkompositvingen (till 2110). De kunde inte lämna fasta priser och det fannstveksamheter om release av tekniska data.
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Bild 9 ger en översikt av de olika projekt som bearbetades. Notera att arbete 
SnJLFN� Sn� DQGUD� YHUVLRQHU� DY� KXYXGNRQ¿JXUDWLRQHQ� ����� lYHQ� Sn� K|VWHQ�
������9L� I|UV|NWH� RSWLPHUD�À\JSODQHW�PRW� VW|UUH� UlFNYLGG� RFK� XWKnOOLJKHW�
genom ökad inre bränslemängd.

Ett annat sätt att uppnå kostnadsfördelar var ”delsamutveckling”, där vi 
VNXOOH�DQYlQGD�OLNQDQGH�GHOV\VWHP�WLOO�ROLND�À\JSURMHNW��bYHQ�GHW�NUlYGH�YLVV�
WLGVPlVVLJ�VDPRUGQLQJ��)OHUD�À\JSURMHNW�XWYHFNODGHV�Sn����WDOHW�Vn�GHW�IDQQV�
förutsättningar. Vi lyckades aldrig arrangera ett formellt sådant samarbete 
på grund av tidplaner och workshare-åtaganden i andra projekt. Däremot så 
skedde det indirekt genom våra underleverantörer.

Tema 3. 2IIHUWXWYlUGHULQJ�DY�XWOlQGVND�À\JSODQ

En passus i Northrops offert är välformulerad och väl värd att begrunda:

7KH� GHYHORSHG� QDWLRQV� RI� WKH� ZRUOG� PXVW� VXVWDLQ� WKHLU� WHFKQLFDO�
H[SHUWLVH�IRU�WKH�EHQH¿W�RI�WKHLU�HFRQRP\�DQG�IRU�PDLQWDLQLQJ�WKH�OLYLQJ�
VWDQGDUGV�DQG�ZHOO�EHLQJ�RI� WKHLU�SHRSOH��$HURVSDFH� WHFKQRORJ\��E\�
GH¿QLWLRQ��LV�³WKH�OHDGLQJ�HGJH´�RI�QHDUO\�DOO�DGYDQFHG�WHFKQRORJLHV��
…

7KH�OLVW�RI�VPDOOHU�FRXQWULHV�ZKR�EHOLHYH�LQ�WKH�YDOXH�RI�DHURVSDFH�
WHFKQRORJ\�LQFOXGH�6RXWK�.RUHD��7DLZDQ��*UHHFH��7XUNH\�DQG�3DNLVWDQ�
±�DOO�RI�ZKRP�DUH�LQ�WKH�SURFHVV�RI�HVWDEOLVKLQJ�WKHLU�RZQ�DHURVSDFH�
IDFLOLWLHV� DW� JUHDW� H[SHQVH�� $IWHU� JDLQLQJ� DQ� HQYLDEOH� ZRUOGZLGH�
UHSXWDWLRQ��GLVFDUGLQJ�WKH�6ZHGLVK�DHURVSDFH�LQGXVWU\�LV�XQWKLQNDEOH��
7KXV� WKH�³IRUHLJQ�DOWHUQDWLYH´��PHDQLQJ�RII�WKH�VKHOI�SXUFKDVH�RI�D�
IRUHLJQ�DLUFUDIW� WR�PHHW� WKH�-$6� UHTXLUHPHQWV�� LV�DOVR�XQDFFHSWDEOH�
EHFDXVH�LW�DXWRPDWLFDOO\�PHDQV�WKH�GHPLVH�RI�WKH�6ZHGLVK�DHURVSDFH�
industry.

'HW� À\JSODQ� VRP� 1RUWKURS� I|UHVORJ�� )���/� HQ� ODQGEDVHUDG� YHUVLRQ�
DY� 86� 1DY\�V� À\JSODQ� )�$����� NRP� XW� ElVW� L� GHQ� WDNWLVND� YlUGHULQJHQ��
Arbetsinnehållet för Saab skulle dock vara begränsat till smärre anpassningar, 
Vn� PHG� GHWWD� I|UVODJ� KDGH� 6DDE� I|UVYXQQLW� VRP� XWYHFNODQGH� À\JLQGXVWUL��
Flygplanet utvecklades aldrig.

Tema 4. Ansvarsfördelning FMV – industrin

Internt industrin
�� 0HG�statens krav på en part från industrin så måste industrin organisera 

sig. IG JAS bildades som paraplybolag för Saab, VFA, LME och SRA i 
augusti 1980. FFV tillkom i oktober 1980. 

� Samarbetsavtal med generella villkor och interna avtal/åtaganden inklusive 
JUlQVVQLWWVSHFL¿NDWLRQHU�XWDUEHWDGHV�I|U�DWW�GH¿QLHUD�DQVYDUVI|UGHOQLQJHQ�
inom IG JAS. IG JAS styrelse arbetade löpande under förhandlingarnas 
JnQJ�PHG�DWW�GH¿QLHUD�nWDJDQGHQ�PRW�)09�RFK�LQWHUQW��

�� OBS! JAS-avtalet var inget vanligt kontrakt, det innebar så stora 
åtaganden att respektive företags styrelse (och ägarna) måste godkänna 
många åtaganden. 

�� IG JAS företagen jobbade hårt och målmedvetet för att klara hem 
kontraktet. Min bedömning är att styrelsen gjorde ett mycket bra jobb. 
Samverkan mellan företagen gick bra då vi hade ett gemensamt mål. 
Fackföreningarna gjorde också en bra insats.

Samarbete med underleverantörer
IG JAS försökte lyfta över så mycket som möjligt av våra (kommande) 
åtaganden till underleverantörerna. Möjligheterna är naturligtvis begränsade, 
men på vissa områden lyckades vi bra
�� 6DDE� XWVDWWH� det mesta utom grundkonstruktionen och 

systemintegrationsarbetet för internationell konkurrens. Det ingick i 
förutsättningarna att vi skulle minska personalen som arbetade med 
XWYHFNOLQJ� DY� PLOLWlUD� À\JSODQ� IUnQ� FLUND� ����� XQGHU� 9LJJHQWLGHQ� WLOO�
FLUND� ����� SHUVRQHU�� 'HQ� PLQVNDGH� V\VVHOVlWWQLQJHQ� ¿FN� 6DDE� NODUD�
genom civila projekt

�� (Q� DPHULNDQVN� MXULVW¿UPD� KMlOSWH� RVV� DWW� XWDUEHWD� HWW� synnerligen 
omfattande och heltäckande åtagandeförslag för underleverantörerna

�� 'HOV\VWHP� Saab förut konstruerat, till exempel landställ och 
räddningssystem, konkurrensupphandlades. 

�� Delsystem där vi tidigare köpt apparater och skött utvecklingen själva 
samlades ihop och lades ut för upphandling, exempelvis bränsle-, 
hydraul-, luft- och hjälpkraftsystem. Vi kontaktade Garrett som var villiga 

Bild 9 ger en översikt av de olika projekt som bearbetades. Notera att arbetepågick på andra versioner av huvudkonfigurationen 2110 även på hösten1982. Vi försökte optimera flygplanet mot större räckvidd och uthållighetgenom ökad inre bränslemängd.Ett annat sätt att uppnå kostnadsfördelar var "delsamutveckling", där viskulle använda liknande delsystem till olika flygprojekt. Även det krävde visstidsmässig samordning. Flera flygprojekt utvecklades på 80-talet så det fannsförutsättningar. Vi lyckades aldrig arrangera ett formellt sådant samarbetepå grund av tidplaner och workshare-åtaganden i andra projekt. Däremot såskedde det indirekt genom våra underleverantörer.
Tema 3. Offertutvärdering av utländska flygplan
En passus i Northrops offert är välformulerad och väl värd att begrunda:

The developed nations of the world must sustain their technicalexpertise for the benefit of their economy and for maintaining the livingstandards and well-being of their people. Aerospace technology, bydefinition, is "the leading edge" of nearly all advanced technologies.
The list of smaller countries who believe in the value of aerospacetechnology include South Korea, Taiwan, Greece, Turkey and Pakistan— all of whom are in the process of establishing their own aerospacefacilities at great expense. After gaining an enviable worldwidereputation, discarding the Swedish aerospace industry is unthinkable.Thus the 'foreign alternative" (meaning off-the-shelf purchase of aforeign aircraft to meet the JAS requirements) is also unacceptablebecause it automatically means the demise of the Swedish aerospaceindustry.

Det flygplan som Northrop föreslog, F-18L en landbaserad versionav US Navy:s flygplan F/A-18, kom ut bäst i den taktiska värderingen.Arbetsinnehållet för Saab skulle dock vara begränsat till smärre anpassningar,så med detta förslag hade Saab försvunnit som utvecklande flygindustri.Flygplanet utvecklades aldrig.
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Tema 4. Ansvarsfördelning FMV - industrin
Internt industrin
• Med statens krav på en part från industrin så måste industrin organiserasig. IG JAS bildades som paraplybolag för Saab, VFA, LME och SRA iaugusti 1980. FFV tillkom i oktober 1980.
• Samarbetsavtal med generella villkor och interna avtal/åtaganden inklusivegränssnittspecifikationer utarbetades för att definiera ansvarsfördelningeninom IG JAS. IG JAS styrelse arbetade löpande under förhandlingarnasgång med att definiera åtaganden mot FMV och internt.
• OBS! JAS-avtalet var inget vanligt kontrakt, det innebar så storaåtaganden att respektive företags styrelse (och ägarna) måste godkännamånga åtaganden.
• IG JAS företagen jobbade hårt och målmedvetet för att klara hemkontraktet. Min bedömning är att styrelsen gjorde ett mycket bra jobb.Samverkan mellan företagen gick bra då vi hade ett gemensamt mål.Fackföreningarna gjorde också en bra insats.
Samarbete med underleverantörerIG JAS försökte lyfta över så mycket som möjligt av våra (kommande)åtaganden till underleverantörerna. Möjligheterna är naturligtvis begränsade,men på vissa områden lyckades vi bra
• Saab utsatte det mesta utom grundkonstruktionen ochsystemintegrationsarbetet för internationell konkurrens. Det ingick iförutsättningarna att vi skulle minska personalen som arbetade medutveckling av militära flygplan från cirka 2000 under Viggentiden tillcirka 1000 personer. Den minskade sysselsättningen fick Saab klaragenom civila projekt
• En amerikansk juristfirma hjälpte oss att utarbeta ett synnerligenomfattande och heltäckande åtagandeförslag för underleverantörerna
• Delsystem Saab förut konstruerat, till exempel landställ ochräddningssystem, konkurrensupphandlades.
• Delsystem där vi tidigare köpt apparater och skött utvecklingen självasamlades ihop och lades ut för upphandling, exempelvis bränsle-,hydraul-, luft- och hjälpkraftsystem. Vi kontaktade Garrett som var villiga
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Bild 9 ger en översikt av de olika projekt som bearbetades. Notera att arbete 
SnJLFN� Sn� DQGUD� YHUVLRQHU� DY� KXYXGNRQ¿JXUDWLRQHQ� ����� lYHQ� Sn� K|VWHQ�
������9L� I|UV|NWH� RSWLPHUD�À\JSODQHW�PRW� VW|UUH� UlFNYLGG� RFK� XWKnOOLJKHW�
genom ökad inre bränslemängd.

Ett annat sätt att uppnå kostnadsfördelar var ”delsamutveckling”, där vi 
VNXOOH�DQYlQGD�OLNQDQGH�GHOV\VWHP�WLOO�ROLND�À\JSURMHNW��bYHQ�GHW�NUlYGH�YLVV�
WLGVPlVVLJ�VDPRUGQLQJ��)OHUD�À\JSURMHNW�XWYHFNODGHV�Sn����WDOHW�Vn�GHW�IDQQV�
förutsättningar. Vi lyckades aldrig arrangera ett formellt sådant samarbete 
på grund av tidplaner och workshare-åtaganden i andra projekt. Däremot så 
skedde det indirekt genom våra underleverantörer.

Tema 3. 2IIHUWXWYlUGHULQJ�DY�XWOlQGVND�À\JSODQ

En passus i Northrops offert är välformulerad och väl värd att begrunda:

7KH� GHYHORSHG� QDWLRQV� RI� WKH� ZRUOG� PXVW� VXVWDLQ� WKHLU� WHFKQLFDO�
H[SHUWLVH�IRU�WKH�EHQH¿W�RI�WKHLU�HFRQRP\�DQG�IRU�PDLQWDLQLQJ�WKH�OLYLQJ�
VWDQGDUGV�DQG�ZHOO�EHLQJ�RI� WKHLU�SHRSOH��$HURVSDFH� WHFKQRORJ\��E\�
GH¿QLWLRQ��LV�³WKH�OHDGLQJ�HGJH´�RI�QHDUO\�DOO�DGYDQFHG�WHFKQRORJLHV��
…

7KH�OLVW�RI�VPDOOHU�FRXQWULHV�ZKR�EHOLHYH�LQ�WKH�YDOXH�RI�DHURVSDFH�
WHFKQRORJ\�LQFOXGH�6RXWK�.RUHD��7DLZDQ��*UHHFH��7XUNH\�DQG�3DNLVWDQ�
±�DOO�RI�ZKRP�DUH�LQ�WKH�SURFHVV�RI�HVWDEOLVKLQJ�WKHLU�RZQ�DHURVSDFH�
IDFLOLWLHV� DW� JUHDW� H[SHQVH�� $IWHU� JDLQLQJ� DQ� HQYLDEOH� ZRUOGZLGH�
UHSXWDWLRQ��GLVFDUGLQJ�WKH�6ZHGLVK�DHURVSDFH�LQGXVWU\�LV�XQWKLQNDEOH��
7KXV� WKH�³IRUHLJQ�DOWHUQDWLYH´��PHDQLQJ�RII�WKH�VKHOI�SXUFKDVH�RI�D�
IRUHLJQ�DLUFUDIW� WR�PHHW� WKH�-$6� UHTXLUHPHQWV�� LV�DOVR�XQDFFHSWDEOH�
EHFDXVH�LW�DXWRPDWLFDOO\�PHDQV�WKH�GHPLVH�RI�WKH�6ZHGLVK�DHURVSDFH�
industry.

'HW� À\JSODQ� VRP� 1RUWKURS� I|UHVORJ�� )���/� HQ� ODQGEDVHUDG� YHUVLRQ�
DY� 86� 1DY\�V� À\JSODQ� )�$����� NRP� XW� ElVW� L� GHQ� WDNWLVND� YlUGHULQJHQ��
Arbetsinnehållet för Saab skulle dock vara begränsat till smärre anpassningar, 
Vn� PHG� GHWWD� I|UVODJ� KDGH� 6DDE� I|UVYXQQLW� VRP� XWYHFNODQGH� À\JLQGXVWUL��
Flygplanet utvecklades aldrig.

Tema 4. Ansvarsfördelning FMV – industrin

Internt industrin
�� 0HG�statens krav på en part från industrin så måste industrin organisera 

sig. IG JAS bildades som paraplybolag för Saab, VFA, LME och SRA i 
augusti 1980. FFV tillkom i oktober 1980. 

� Samarbetsavtal med generella villkor och interna avtal/åtaganden inklusive 
JUlQVVQLWWVSHFL¿NDWLRQHU�XWDUEHWDGHV�I|U�DWW�GH¿QLHUD�DQVYDUVI|UGHOQLQJHQ�
inom IG JAS. IG JAS styrelse arbetade löpande under förhandlingarnas 
JnQJ�PHG�DWW�GH¿QLHUD�nWDJDQGHQ�PRW�)09�RFK�LQWHUQW��

�� OBS! JAS-avtalet var inget vanligt kontrakt, det innebar så stora 
åtaganden att respektive företags styrelse (och ägarna) måste godkänna 
många åtaganden. 

�� IG JAS företagen jobbade hårt och målmedvetet för att klara hem 
kontraktet. Min bedömning är att styrelsen gjorde ett mycket bra jobb. 
Samverkan mellan företagen gick bra då vi hade ett gemensamt mål. 
Fackföreningarna gjorde också en bra insats.

Samarbete med underleverantörer
IG JAS försökte lyfta över så mycket som möjligt av våra (kommande) 
åtaganden till underleverantörerna. Möjligheterna är naturligtvis begränsade, 
men på vissa områden lyckades vi bra
�� 6DDE� XWVDWWH� det mesta utom grundkonstruktionen och 

systemintegrationsarbetet för internationell konkurrens. Det ingick i 
förutsättningarna att vi skulle minska personalen som arbetade med 
XWYHFNOLQJ� DY� PLOLWlUD� À\JSODQ� IUnQ� FLUND� ����� XQGHU� 9LJJHQWLGHQ� WLOO�
FLUND� ����� SHUVRQHU�� 'HQ� PLQVNDGH� V\VVHOVlWWQLQJHQ� ¿FN� 6DDE� NODUD�
genom civila projekt

�� (Q� DPHULNDQVN� MXULVW¿UPD� KMlOSWH� RVV� DWW� XWDUEHWD� HWW� synnerligen 
omfattande och heltäckande åtagandeförslag för underleverantörerna

�� 'HOV\VWHP� Saab förut konstruerat, till exempel landställ och 
räddningssystem, konkurrensupphandlades. 

�� Delsystem där vi tidigare köpt apparater och skött utvecklingen själva 
samlades ihop och lades ut för upphandling, exempelvis bränsle-, 
hydraul-, luft- och hjälpkraftsystem. Vi kontaktade Garrett som var villiga 

Bild 9 ger en översikt av de olika projekt som bearbetades. Notera att arbetepågick på andra versioner av huvudkonfigurationen 2110 även på hösten1982. Vi försökte optimera flygplanet mot större räckvidd och uthållighetgenom ökad inre bränslemängd.Ett annat sätt att uppnå kostnadsfördelar var "delsamutveckling", där viskulle använda liknande delsystem till olika flygprojekt. Även det krävde visstidsmässig samordning. Flera flygprojekt utvecklades på 80-talet så det fannsförutsättningar. Vi lyckades aldrig arrangera ett formellt sådant samarbetepå grund av tidplaner och workshare-åtaganden i andra projekt. Däremot såskedde det indirekt genom våra underleverantörer.
Tema 3. Offertutvärdering av utländska flygplan
En passus i Northrops offert är välformulerad och väl värd att begrunda:

The developed nations of the world must sustain their technicalexpertise for the benefit of their economy and for maintaining the livingstandards and well-being of their people. Aerospace technology, bydefinition, is "the leading edge" of nearly all advanced technologies.
The list of smaller countries who believe in the value of aerospacetechnology include South Korea, Taiwan, Greece, Turkey and Pakistan— all of whom are in the process of establishing their own aerospacefacilities at great expense. After gaining an enviable worldwidereputation, discarding the Swedish aerospace industry is unthinkable.Thus the 'foreign alternative" (meaning off-the-shelf purchase of aforeign aircraft to meet the JAS requirements) is also unacceptablebecause it automatically means the demise of the Swedish aerospaceindustry.

Det flygplan som Northrop föreslog, F-18L en landbaserad versionav US Navy:s flygplan F/A-18, kom ut bäst i den taktiska värderingen.Arbetsinnehållet för Saab skulle dock vara begränsat till smärre anpassningar,så med detta förslag hade Saab försvunnit som utvecklande flygindustri.Flygplanet utvecklades aldrig.
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Tema 4. Ansvarsfördelning FMV - industrin
Internt industrin
• Med statens krav på en part från industrin så måste industrin organiserasig. IG JAS bildades som paraplybolag för Saab, VFA, LME och SRA iaugusti 1980. FFV tillkom i oktober 1980.
• Samarbetsavtal med generella villkor och interna avtal/åtaganden inklusivegränssnittspecifikationer utarbetades för att definiera ansvarsfördelningeninom IG JAS. IG JAS styrelse arbetade löpande under förhandlingarnasgång med att definiera åtaganden mot FMV och internt.
• OBS! JAS-avtalet var inget vanligt kontrakt, det innebar så storaåtaganden att respektive företags styrelse (och ägarna) måste godkännamånga åtaganden.
• IG JAS företagen jobbade hårt och målmedvetet för att klara hemkontraktet. Min bedömning är att styrelsen gjorde ett mycket bra jobb.Samverkan mellan företagen gick bra då vi hade ett gemensamt mål.Fackföreningarna gjorde också en bra insats.
Samarbete med underleverantörerIG JAS försökte lyfta över så mycket som möjligt av våra (kommande)åtaganden till underleverantörerna. Möjligheterna är naturligtvis begränsade,men på vissa områden lyckades vi bra
• Saab utsatte det mesta utom grundkonstruktionen ochsystemintegrationsarbetet för internationell konkurrens. Det ingick iförutsättningarna att vi skulle minska personalen som arbetade medutveckling av militära flygplan från cirka 2000 under Viggentiden tillcirka 1000 personer. Den minskade sysselsättningen fick Saab klaragenom civila projekt
• En amerikansk juristfirma hjälpte oss att utarbeta ett synnerligenomfattande och heltäckande åtagandeförslag för underleverantörerna
• Delsystem Saab förut konstruerat, till exempel landställ ochräddningssystem, konkurrensupphandlades.
• Delsystem där vi tidigare köpt apparater och skött utvecklingen självasamlades ihop och lades ut för upphandling, exempelvis bränsle-,hydraul-, luft- och hjälpkraftsystem. Vi kontaktade Garrett som var villiga
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att åta sig utveckling av hjälpkraft- och luftsystem mm och skjuta upp 
betalningen av typarbetet till serieproduktionen. Samarbetet upphörde 
efter något år. Garrett tyckte att vi ändrade förutsättningarna för ofta. Vi 
gick över till mera normal konkurrensupphandling

�� 6W\UV\VWHPHW� VNXOOH� GHOYLV� XWYHFNODV� DY� XQGHUOHYHUDQW|UHU� inklusive en 
del av mjukvaran. Styrlagar måste naturligtvis Saab svara för.

�� 8WYHFNOLQJ�DY�NRmpositvingen var en stor arbetsuppgift och vi hade brist 
på kompositkunniga konstruktörer. Vi bestämde oss för att upphandla 
konstruktionsarbetet och byggandet av prototypvingar. Serietillverkningen 
skulle dock ske på Saab. 

�� 9)$��6W|UUH�GHOHn av utvecklingsarbetet på motorn lades ut på General 
Electric. 

�� LME valde att samarbeta med Ferranti om antennplattformen och delar 
av signalbehandlingen till radarn.

�� 65$�IRrtsatte utvecklingen av siktlinjesindikatorn med Hughes Aircraft 
Company, HAC, som underleverantör

HJÄLPKRAFT
Microturbo (F)
Lucas Aerospace (GB) 

LANDSTÄLL
A.P. Prcision Hydraulics (GB)

RÄDDNINGSSYSTEM
Martin Baker (GB)

HYDRAULSYSTEM
ABEX (D)
Dowty (GB)

PRESENTATION
Ericsson (S)

RADAR
Ericsson (S)

RADOME
Statoil Europarts (S)

STYRSYSTEM
Lear Astronics Corp. (USA)

SYSTEMDATOR
Ericsson (S)

AUTOMATKANON
Mauser-Werke (D)

LUFT OCH KYLSYSTEM
Hymatic Engeneering Co Ltd (GB) 

MOTOR
VFA/GE (S)

BRÄNSLESYSTEM
Intertechnique (F)

SERVON
Saab-Scania (S)

%LOG�����-$6����*ULSHQ��9LNWLJD�GHOV\VWHP��

Statsmakterna ändrade inriktning under förhandlingarnas gång. I slutet av 
1982 skulle vi i stället se till att sysselsättningen i Sverige kunde uppehållas 
genom att kräva offset från underleverantörerna! Nu försvann MBB:s 
deltagande. Våra underleverantörer hade mycket olika förutsättningar att 
ordna offsetarbeten till Sverige. General Electric var i särklass bäst på att 
åstadkomma resultat.

Förutom detta – utanför projektet – så skulle IG JAS skapa minst 800 jobb 
i sysselsättningssvaga delar i Sverige.

Försvarets materielverk (FMV)
�� ,*�-$6�V|NWH�PLQVND� ULVNHUQD� L� nWDJDQGHW�PRW�)09�PHG� WDQNH�Sn�GHW�

fasta priset. 
�� ,*� -$6� I|UHVOog i offerten i juni 1981 ett variabelt område för viktiga 

prestandaparametrar. Det avvisades av FMV. Därefter försökte vi med 
incentive-lösningar för vissa prestanda. Det gick heller inte. Vi lanserade 
därefter ett genomarbetat ”korgåtagande” med operationsanalytisk 
värdering där vissa ”överprestanda” skulle kunna vägas mot vissa 
”underprestanda”. Vi ansåg att det skulle vara möjligt att ha sämre 
prestanda på någon punkt om andra prestanda var bättre än kraven. Inte 
heller den formen av åtagande accepterades, alla krav måste uppfyllas 
till fullo.

�� Flygprestandaåtagandena i offerten den 4 juni 1981 förbättrades successivt 
fram till och med september 1981. Motorns dragkraft förbättrades och vi 
LQWHFNQDGH�HWW�OlJUH�PRWVWnQG�I|U�À\JSODQHW�I|U�DWW�NXQQD�VYDUD�XSS�PRW�
À\JYDSQHWV�NUDY�

�� Genom förhandlingar med FMV, (januari – april 1982) utökades 
,*� -$6� nWDJDQGHQ� RFK� GH¿QLHUDGHV� L� SURMHNWVSHFL¿NDWLRQHQ� RFK�
YHUL¿HULQJVSURJUDPPHW�� 6lUVNLOGD� nWDJDQGHQ� WLOONRP� I|U� GULIWVlNHUKHW��
användningskostnad, styrsystemfunktion etc. Man måste säga att både 
KXYXGVSHFL¿NDWLRQHQ�RFK�SURMHNWVSHFL¿NDWLRQHQ�YDU�YlO�IRUPXOHUDGH�

Läget vid typarbetets start 1 juli 1982 
�� 9L� YDU� LQWH� VlUVNLOW� OnQJW� NRPQD� L� NRQVWUXNWLRQHQ� DY� À\JSODQHW� RFK�

GH¿QLWLRQHQ�DY�DOOD�GHOV\VWHP��9L�KDGH�LQWHFNQDW�Q\��HM�KHOW�NlQG�WHNQLN��
som vi nu måste realisera

att åta sig utveckling av hjälpkraft- och luftsystem mm och skjuta uppbetalningen av typarbetet till serieproduktionen. Samarbetet upphördeefter något år. Garrett tyckte att vi ändrade förutsättningarna för ofta. Vigick över till mera normal konkurrensupphandling
• Styrsystemet skulle delvis utvecklas av underleverantörer inklusive endel av mjukvaran. Styrlagar måste naturligtvis Saab svara för.
• Utveckling av kompositvingen var en stor arbetsuppgift och vi hade bristpå kompositkunniga konstruktörer. Vi bestämde oss för att upphandlakonstruktionsarbetet och byggandet av prototypvingar. Serietillverkningenskulle dock ske på Saab.
• VFA. Större delen av utvecklingsarbetet på motorn lades ut på General

Electric.
• LME valde att samarbeta med Ferranti om antennplattformen och delarav signalbehandlingen till radarn.
• SRA fortsatte utvecklingen av siktlinjesindikatorn med Hughes AircraftCompany, HAC, som underleverantör

RÄDDNINGSSYSTEM LUFT OCH KYLSYSTEMMartin Baker (GB) Hymatic Engeneering Co Ltd (GB)
PRESENTATIONEricsson (S)
RADAREricsson (S)

/RADOMEStatoil Europarts (S)
STYRSYSTEMLear Astronics Corp. (USA)

HJÄLPKRAFTMicroturbo (F)Lucas Aerospace (GB)
BRÄNSLESYSTEM HYDRAULSYSTEMIntertechnique (F) ABEX (D)Dowty (GB) !

MOTOR
SYSTEMDATOR V F A / G E  (S)Ericsson (S) S E R V O NAUTOMATKANON LANDSTÄLL Saab-Scania (S)

Mauser-Werke (D) A.P. Prcision Hydraulics (GB)
Bild 10. JAS 39 Gripen. Viktiga delsystem.
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Statsmakterna ändrade inriktning under förhandlingarnas gång. I slutet av1982 skulle vi i stället se till att sysselsättningen i Sverige kunde uppehållasgenom att kräva offset från underleverantörerna! Nu försvann MBB:sdeltagande. Våra underleverantörer hade mycket olika förutsättningar attordna offsetarbeten till Sverige. General Electric var i särklass bäst på attåstadkomma resultat.Förutom detta — utanför projektet — så skulle IG JAS skapa minst 800 jobbi sysselsättningssvaga delar i Sverige.
Försvarets materielverk (FMV)
• IG JAS sökte minska riskerna i åtagandet mot FMV med tanke på detfasta priset.
• IG JAS föreslog i offerten i juni 1981 ett variabelt område för viktigaprestandaparametrar. Det avvisades av FMV. Därefter försökte vi medincentive-lösningar för vissa prestanda. Det gick heller inte. Vi lanseradedärefter ett genomarbetat "korgåtagande" med operationsanalytiskvärdering där vissa "överprestanda" skulle kunna vägas mot vissa"underprestanda". Vi ansåg att det skulle vara möjligt att ha sämreprestanda på någon punkt om andra prestanda var bättre än kraven. Inteheller den formen av åtagande accepterades, alla krav måste uppfyllastill fullo.
• Flygprestandaåtagandena i offerten den 4 juni 1981 förbättrades successivtfram till och med september 1981. Motorns dragkraft förbättrades och viintecknade ett lägre motstånd för flygplanet för att kunna svara upp motflygvapnets krav.
• Genom förhandlingar med FMV, (januari — april 1982) utökadesIG JAS åtaganden och definierades i projektspecifikationen ochverifieringsprogrammet. Särskilda åtaganden tillkom för driftsäkerhet,användningskostnad, styrsystemfunktion etc. Man måste säga att bådehuvudspecifikationen och projektspecifikationen var väl formulerade.
Läget vid typarbetets start 1 juli 1982• Vi var inte särskilt långt komna i konstruktionen av flygplanet ochdefinitionen av alla delsystem. Vi hade intecknat ny, ej helt känd teknik,som vi nu måste realisera
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att åta sig utveckling av hjälpkraft- och luftsystem mm och skjuta upp 
betalningen av typarbetet till serieproduktionen. Samarbetet upphörde 
efter något år. Garrett tyckte att vi ändrade förutsättningarna för ofta. Vi 
gick över till mera normal konkurrensupphandling

�� 6W\UV\VWHPHW� VNXOOH� GHOYLV� XWYHFNODV� DY� XQGHUOHYHUDQW|UHU� inklusive en 
del av mjukvaran. Styrlagar måste naturligtvis Saab svara för.

�� 8WYHFNOLQJ�DY�NRmpositvingen var en stor arbetsuppgift och vi hade brist 
på kompositkunniga konstruktörer. Vi bestämde oss för att upphandla 
konstruktionsarbetet och byggandet av prototypvingar. Serietillverkningen 
skulle dock ske på Saab. 

�� 9)$��6W|UUH�GHOHn av utvecklingsarbetet på motorn lades ut på General 
Electric. 

�� LME valde att samarbeta med Ferranti om antennplattformen och delar 
av signalbehandlingen till radarn.

�� 65$�IRrtsatte utvecklingen av siktlinjesindikatorn med Hughes Aircraft 
Company, HAC, som underleverantör

HJÄLPKRAFT
Microturbo (F)
Lucas Aerospace (GB) 

LANDSTÄLL
A.P. Prcision Hydraulics (GB)

RÄDDNINGSSYSTEM
Martin Baker (GB)

HYDRAULSYSTEM
ABEX (D)
Dowty (GB)

PRESENTATION
Ericsson (S)

RADAR
Ericsson (S)

RADOME
Statoil Europarts (S)

STYRSYSTEM
Lear Astronics Corp. (USA)

SYSTEMDATOR
Ericsson (S)

AUTOMATKANON
Mauser-Werke (D)

LUFT OCH KYLSYSTEM
Hymatic Engeneering Co Ltd (GB) 

MOTOR
VFA/GE (S)

BRÄNSLESYSTEM
Intertechnique (F)

SERVON
Saab-Scania (S)

%LOG�����-$6����*ULSHQ��9LNWLJD�GHOV\VWHP��

Statsmakterna ändrade inriktning under förhandlingarnas gång. I slutet av 
1982 skulle vi i stället se till att sysselsättningen i Sverige kunde uppehållas 
genom att kräva offset från underleverantörerna! Nu försvann MBB:s 
deltagande. Våra underleverantörer hade mycket olika förutsättningar att 
ordna offsetarbeten till Sverige. General Electric var i särklass bäst på att 
åstadkomma resultat.

Förutom detta – utanför projektet – så skulle IG JAS skapa minst 800 jobb 
i sysselsättningssvaga delar i Sverige.

Försvarets materielverk (FMV)
�� ,*�-$6�V|NWH�PLQVND� ULVNHUQD� L� nWDJDQGHW�PRW�)09�PHG� WDQNH�Sn�GHW�

fasta priset. 
�� ,*� -$6� I|UHVOog i offerten i juni 1981 ett variabelt område för viktiga 

prestandaparametrar. Det avvisades av FMV. Därefter försökte vi med 
incentive-lösningar för vissa prestanda. Det gick heller inte. Vi lanserade 
därefter ett genomarbetat ”korgåtagande” med operationsanalytisk 
värdering där vissa ”överprestanda” skulle kunna vägas mot vissa 
”underprestanda”. Vi ansåg att det skulle vara möjligt att ha sämre 
prestanda på någon punkt om andra prestanda var bättre än kraven. Inte 
heller den formen av åtagande accepterades, alla krav måste uppfyllas 
till fullo.

�� Flygprestandaåtagandena i offerten den 4 juni 1981 förbättrades successivt 
fram till och med september 1981. Motorns dragkraft förbättrades och vi 
LQWHFNQDGH�HWW�OlJUH�PRWVWnQG�I|U�À\JSODQHW�I|U�DWW�NXQQD�VYDUD�XSS�PRW�
À\JYDSQHWV�NUDY�

�� Genom förhandlingar med FMV, (januari – april 1982) utökades 
,*� -$6� nWDJDQGHQ� RFK� GH¿QLHUDGHV� L� SURMHNWVSHFL¿NDWLRQHQ� RFK�
YHUL¿HULQJVSURJUDPPHW�� 6lUVNLOGD� nWDJDQGHQ� WLOONRP� I|U� GULIWVlNHUKHW��
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KXYXGVSHFL¿NDWLRQHQ�RFK�SURMHNWVSHFL¿NDWLRQHQ�YDU�YlO�IRUPXOHUDGH�

Läget vid typarbetets start 1 juli 1982 
�� 9L� YDU� LQWH� VlUVNLOW� OnQJW� NRPQD� L� NRQVWUXNWLRQHQ� DY� À\JSODQHW� RFK�

GH¿QLWLRQHQ�DY�DOOD�GHOV\VWHP��9L�KDGH�LQWHFNQDW�Q\��HM�KHOW�NlQG�WHNQLN��
som vi nu måste realisera

att åta sig utveckling av hjälpkraft- och luftsystem mm och skjuta uppbetalningen av typarbetet till serieproduktionen. Samarbetet upphördeefter något år. Garrett tyckte att vi ändrade förutsättningarna för ofta. Vigick över till mera normal konkurrensupphandling
• Styrsystemet skulle delvis utvecklas av underleverantörer inklusive endel av mjukvaran. Styrlagar måste naturligtvis Saab svara för.
• Utveckling av kompositvingen var en stor arbetsuppgift och vi hade bristpå kompositkunniga konstruktörer. Vi bestämde oss för att upphandlakonstruktionsarbetet och byggandet av prototypvingar. Serietillverkningenskulle dock ske på Saab.
• VFA. Större delen av utvecklingsarbetet på motorn lades ut på General

Electric.
• LME valde att samarbeta med Ferranti om antennplattformen och delarav signalbehandlingen till radarn.
• SRA fortsatte utvecklingen av siktlinjesindikatorn med Hughes AircraftCompany, HAC, som underleverantör

RÄDDNINGSSYSTEM LUFT OCH KYLSYSTEMMartin Baker (GB) Hymatic Engeneering Co Ltd (GB)
PRESENTATIONEricsson (S)
RADAREricsson (S)

/RADOMEStatoil Europarts (S)
STYRSYSTEMLear Astronics Corp. (USA)

HJÄLPKRAFTMicroturbo (F)Lucas Aerospace (GB)
BRÄNSLESYSTEM HYDRAULSYSTEMIntertechnique (F) ABEX (D)Dowty (GB) !

MOTOR
SYSTEMDATOR V F A / G E  (S)Ericsson (S) S E R V O NAUTOMATKANON LANDSTÄLL Saab-Scania (S)

Mauser-Werke (D) A.P. Prcision Hydraulics (GB)
Bild 10. JAS 39 Gripen. Viktiga delsystem.
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Statsmakterna ändrade inriktning under förhandlingarnas gång. I slutet av1982 skulle vi i stället se till att sysselsättningen i Sverige kunde uppehållasgenom att kräva offset från underleverantörerna! Nu försvann MBB:sdeltagande. Våra underleverantörer hade mycket olika förutsättningar attordna offsetarbeten till Sverige. General Electric var i särklass bäst på attåstadkomma resultat.Förutom detta — utanför projektet — så skulle IG JAS skapa minst 800 jobbi sysselsättningssvaga delar i Sverige.
Försvarets materielverk (FMV)
• IG JAS sökte minska riskerna i åtagandet mot FMV med tanke på detfasta priset.
• IG JAS föreslog i offerten i juni 1981 ett variabelt område för viktigaprestandaparametrar. Det avvisades av FMV. Därefter försökte vi medincentive-lösningar för vissa prestanda. Det gick heller inte. Vi lanseradedärefter ett genomarbetat "korgåtagande" med operationsanalytiskvärdering där vissa "överprestanda" skulle kunna vägas mot vissa"underprestanda". Vi ansåg att det skulle vara möjligt att ha sämreprestanda på någon punkt om andra prestanda var bättre än kraven. Inteheller den formen av åtagande accepterades, alla krav måste uppfyllastill fullo.
• Flygprestandaåtagandena i offerten den 4 juni 1981 förbättrades successivtfram till och med september 1981. Motorns dragkraft förbättrades och viintecknade ett lägre motstånd för flygplanet för att kunna svara upp motflygvapnets krav.
• Genom förhandlingar med FMV, (januari — april 1982) utökadesIG JAS åtaganden och definierades i projektspecifikationen ochverifieringsprogrammet. Särskilda åtaganden tillkom för driftsäkerhet,användningskostnad, styrsystemfunktion etc. Man måste säga att bådehuvudspecifikationen och projektspecifikationen var väl formulerade.
Läget vid typarbetets start 1 juli 1982• Vi var inte särskilt långt komna i konstruktionen av flygplanet ochdefinitionen av alla delsystem. Vi hade intecknat ny, ej helt känd teknik,som vi nu måste realisera
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�� ,*� -$6� nWDJDQGHQ� KDGH� |NDWV� XQGHU� I|UKDQGOLQJDUQD� RFK� NDON\OHQV�
marginaler var nästan helt bortprutade (först av oss själva, IG JAS, och 
sedan av FMV)

�� $QVYDUHW� I|U� V\VWHPLQWHJUDWLRQ�VDPPDQKnOOQLQJ�VDPRUGQLQJ�|YHUI|UGHV�
genom avtalskonstruktionen implicit från FMV till industrin. Det skulle 
VNDSD�NRQÀLNWHU�PHOODQ�)09�RFK�6DDE��

�� ,*�-$6�VWRG�QX�PHG�DYVHYlUGD�WHNQLVND�RFK�HNRQRPLVND�ULVNHU��9L�WURGGH�
ändå att vi skulle klara hem projektet

�� 0nQJD�XWPDQLQJDU�OnJ�IUDPI|U�RVV��9L�YDU�GRFN�RSWLPLVWHU�RFK�WURGGH�DWW�
det tidigare goda samarbetet med FMV skulle kunna återskapas på något 
sätt. Det var en felbedömning!

Requirements
1 Single engine features
2 Swedish bird strike requirements
3 Increased thrust
4 More frequent temp cycles
5 Installation in JAS 39 Gripen
6 Growth potential

,QFUHDVHG�DLU�ÀRZ��SUHVVXUH�DQG�WHPSHUDWXUH

Reinforced fan

Redundant system

Improved materials

Adaptation to the aircraft
%LOG�����0RWRU�50���±�PRGL¿HULQJDU�L�I|UKnOODQGH�WLOO�)���������

Bilaga 8

Gunnar Lindqvists PM angående händelser 
LQI|U�EHVOXWHW�RP�À\JSODQVV\VWHPHW� 

JAS 39 Gripen 
(med koncentration på tiden 1979 till och med 1982)

Beslutet om JAS39 Gripen blev mycket svårt. Det var olika krafter som bröts 
mot varandra. Gripen är både en försvarsangelägenhet och ett industripolitiskt 
projekt. När man startade utvecklingen med Viggen ville inte regeringen att 
Saab skulle vara en alltför stark monopolleverantör. 1980 ville regeringen 
DWW�À\JLQGXVWULQ�VNXOOH�WD�HWW�VW|UUH�HNRQRPLVNW�DQVYDU�PHQ�RFNVn�In�XW|NDGH�
befogenheter.

Historik
6YHQVN� À\JPLOLWlU� LQGXVWUL� L� VW|UUH� RPIDWWQLQJ� VNDSDGHV� VHQW� �����WDO�
inför hotet om ett Andra världskrig. Saab bildades genom en fusion av en 
anläggning i Linköping och en anläggning i Trollhättan. Samtidigt bildades 
9ROYR�)O\JPRWRU��7LOOI|UVHO�DY�PRGHUQD�À\JSODQ�XWLIUnQ�XSSK|UGH�VWUD[�I|UH�
NULJVXWEURWWHW�� 'HQ� VYHQVND� À\JLQGXVWULQ� E\JJGHV� XSS� IUnQ� JUXQGHQ� RFK�
ökade successivt sin kvalitet och leveranskapacitet. Detta det tog nästan  
���nU��'HW�XSSNRP�HWW�EHURHQGHI|UKnOODQGH�PHOODQ�LQGXVWULQ�RFK�À\JYDSQHW��
Detta reglerades i så kallade ram- eller huvudavtal. Men från 1970 talet 
gällde i fortsättningen varje affär för sig. 

'HQ�À\JWHNQLVND�XWYHFNOLQJHQ�JLFN�VQDEEW�IUDP�IUnQ������WLOO�FD�PLWWHQ�
av 1970-talet. Under det andra världskriget och i början av det kalla kriget 
KDGH�PDQ�I\UD�JHQHUDWLRQHU�À\JSODQ�XQGHU�EHKDQGOLQJ��VWXGLHIDV��XWYHFNOLQJ��
WLOOYHUNQLQJ�RFK�L�WMlQVW�Sn�ÀRWWLOMHUQD��/LYVOlQJGHQ�I|U�YDUMH�JHQHUDWLRQ�YDU�
7 – 10 år. Flygplanet var alltid yngre än föraren. Nu talar vi om 30 – 40 års 
OLYVOlQJG��1X�lU�À\JSODQHW�lOGUH�lQ�I|UDUHQ��+HOD�WLGHQ�IUDP�WLOO������WDOHW�
|NDGH�PDQ�PD[LPDO�À\JKDVWLJKHW��<)����65����RFK�0L*����YDU�NDSDEOD�DWW�
nå machtal 3+. Det krävde helt andra konstruktionsmetoder, vilket i sin tur 
resulterande i avsevärda kostnader. Både NATO och Warszavapakten, WP, 

• IG JAS åtaganden hade ökats under förhandlingarna och kalkylensmarginaler var nästan helt bortprutade (först av oss själva, IG JAS, ochsedan av FMV)• Ansvaret för systemintegration/sammanhållning/samordning överfördesgenom avtalskonstruktionen implicit från FMV till industrin. Det skulleskapa konflikter mellan FMV och Saab.• IG JAS stod nu med avsevärda tekniska och ekonomiska risker. Vi troddeändå att vi skulle klara hem projektet• Många utmaningar låg framför oss. Vi var dock optimister och trodde attdet tidigare goda samarbetet med FMV skulle kunna återskapas på någotsätt. Det var en felbedömning!
Requirements1 Single engine features2 Swedish bird strike requirements3 Increased thrust4 More frequent temp cycles5 Installation in JAS 39 Gripen6 Growth potential

Increased air flow, pressure and temperaturei
Reinforced fan Improved materials

Redundant system Adaptation to the aircraft
Bild 11. Motor RM12 — modifieringar i förhållande till F404-404.
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Bilaga 8
Gunnar Lindqvists PM angående händelserinför beslutet om flygplanssystemetJAS 39 Gripen

(med koncentration på tiden 1979 till och med 1982)
Beslutet om JAS39 Gripen blev mycket svårt. Det var olika krafter som brötsmot varandra. Gripen är både en försvarsangelägenhet och ett industripolitisktprojekt. När man startade utvecklingen med Viggen ville inte regeringen attSaab skulle vara en alltför stark monopolleverantör. 1980 ville regeringenatt flygindustrin skulle ta ett större ekonomiskt ansvar men också fa utökadebefogenheter.
HistorikSvensk flygmilitär industri i större omfattning skapades sent 1930-talinför hotet om ett Andra världskrig. Saab bildades genom en fusion av enanläggning i Linköping och en anläggning i Trollhättan. Samtidigt bildadesVolvo Flygmotor. Tillförsel av moderna flygplan utifrån upphörde strax förekrigsutbrottet. Den svenska flygindustrin byggdes upp från grunden ochökade successivt sin kvalitet och leveranskapacitet. Detta det tog nästan15 år. Det uppkom ett beroendeförhållande mellan industrin och flygvapnet.Detta reglerades i så kallade ram- eller huvudavtal. Men från 1970 taletgällde i fortsättningen varje affär för sig.Den flygtekniska utvecklingen gick snabbt fram från 1935 till ca mittenav 1970-talet. Under det andra världskriget och i början av det kalla krigethade man fyra generationer flygplan under behandling; studiefas, utveckling,tillverkning och i tjänst på flottiljerna. Livslängden för varje generation var7 — 10 år. Flygplanet var alltid yngre än föraren. Nu talar vi om 30 — 40 årslivslängd. Nu är flygplanet äldre än föraren. Hela tiden fram till 1970-taletökade man maximal flyghastighet. YF-12/SR-71 och MiG-25 var kapabla attnå machtal 3+. Det krävde helt andra konstruktionsmetoder, vilket i sin turresulterande i avsevärda kostnader. Både NATO och Warszavapakten, WP,
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VDWVDGH�QX�Sn�À\JSODQ�EHJUlQVDGH�WLOO�IDUWHU�LQRP�0DFK���±������'HQ�WHNQLVND�
XWYHFNOLQJHQ�XWQ\WWMDGHV�QX�JHQRP�I|UElWWULQJDU� LQRP�GHQQD�À\JHQYHORSS�
HOOHU�JHQRP�DWW�J|UD�PLQGUH�À\JSODQ��'HWWD�lU�JUXQGLGpQ�PHG�*ULSHQ��$QGUD�
exempel är F-16, F-18. F-35, Typhoon II, Rafale och MiG-29. 

Kostnader och priser. 1HGDQ� UHGRYLVDV� EHWDOGD� PHGHOSULVHU� I|U� À\JSODQ�
29 till JA37. Siffrorna är normerade med ett index motsvarande inhemska 
verkstadsprodukter och angivna i prisnivå 1990:

Flygplan 29 32 A/C 32 B 35 A/B/C 35 F AJ/S 37 JA 37
Mkr/fpl 7 14 17 32 35 115 134

Läget 1970: LFU 67 hade resulterat i en struktur av luftförsvaret i 
MDNWÀ\JSODQ�� OXIWYlUQVURERWDU�� NDQRQOXIWYlUQ� RFK� VWULGVOHGQLQJVV\VWHP�
fördelat på de tre försvarsgrenarna och skyddsobjekt. Denna fördelning 
JlOOHU�L�SULQFLS�lYHQ�LGDJ��)|U�À\JYDSQHWV�GHO�LQQHEDU�GHW�XWYHFNOLQJ�DY�-$�
37, förbättring stridsledningssystemet samt avveckling av robot 68. Läget 
LQRP�À\JYDSQHW� EHWUlIIDQGH�À\JSODQ�YDU�� ,� WMlQVW� YDU�À\JSODQ����RFK�����
AJ 37 var i tillverkning. JA 37 var under utveckling. Det var dags att börja 
studera nästa generation efter Viggen.

Förspel: början av 1970-talet till december 1979
Försvarets planerings- och ekonomisystem, FPE, infördes under 1960-talet. 
Det innebar bl.a. att man inriktade sig på att optimera effekten hos så 
kallade huvudprogram i stället för att optimera de olika försvarsgrenarna. 
(JHQWOLJHQ� ERUGH� PDQ� J|UD� EnGD� GHODUQD�� 6SHFLHOOW� I|U� À\JYDSQHW�� YDUV�
PDWHULHO�YDU�DQYlQGEDU�L�ÀHUD�KXYXGSURJUDP��+XYXGSURJUDP�YDU�H[HPSHOYLV�
luftförsvaret, fjärrstridsförband etc. LFU behandlade luftförsvaret, nu stod 
IMlUUI|UEDQGHQ�Sn�WXU��WLOO�H[HPSHO�DWWDFNÀ\JSODQ��

0DQ�NRP�DWW�NRQFHQWUHUD�VLJ�GHOV�Sn�HWW�DWWDFNÀ\JSODQ�L�VDPPD�VWRUOHN�
VRP�-$�����NDOODW�$����RFK�GHOV�Sn�HWW�OlWWDUH�DWWDFNÀ\JSODQ��%�/$��$���YDU�
HQ�YHUVLRQ�DY�9LJJHQ��%�/$�YDU�HWW�PLQGUH�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ��%�/$�NXQGH�
ODQGD�Sn�JUlVIlOW��'HWWD�NUDY�UHVXOWHUDGH�L�HWW�JDQVND�VWRUW�À\JSODQ��'HW�NXQGH�
DOGULJ�XWYHFNODV�WLOO�HWW�MDNWÀ\JSODQ��3RVLWLYW�YDU�VDWVQLQJHQ�Sn�DYDQFHUDG�,5�
spanare kopplad till RB 83 med IR-målsökare och som var planerad som ett 

svenskutvecklat pansarvärnsvapen, men som lades ner med B3LA.63 För att 
XW|ND�DQWDOHW�À\JSODQ�VNXOOH�%�/$�lYHQ�WDV�IUDP�L�HQ�VNROYHUVLRQ��'HW�VNXOOH�
EOL�HWW�P\FNHW�WXQJW�RFK�G\UW�VNROÀ\JSODQ�RFK�GHVVXWRP�KDGH�YL�LQWH�EHKRY�DY�
HWW�Q\WW�VNROÀ\JSODQ��6.����UlFNHU�IRUWIDUDQGH��)09�)�DQVnJ�GHOV�DWW�%�/$�
YDU�HWW�I|U�VnUEDUW�À\JSODQ�RFK�GHOV�DWW�PDQ�LQWH�VNXOOH�OlJJD�SHQJDU�Sn�%�/$�
XWDQ�Jn� GLUHNW� Sn� HWW� Q\WW� HQKHWVÀ\JSODQ��'HWWD� NXQGH�PHG�XWQ\WWMDQGH� DY�
nyare teknik göras mindre än Viggen. FMV-F föreslog FS att studier skulle 
EHGULYDV� Sn� HWW� Q\WW� HQKHWVÀ\JSODQ� SDUDOOHOOW� PHG� DWWDFNVWXGLHUQD�� 0HG�
Viggen började man med attackversionen. Det visade sig sedan leda till stora 
ändringar inför JA 37. Jaktfunktionen måste bli styrande denna gång. Men 
&KHIHQ�I|U�À\JYDSQHW��&)9�RFK�)6�YLOO�LQWH�WD�XSS�I|UVODJHW��

1974 blev statssekreterare Anders Thunborg intresserad av idén med ett 
Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ��+DQ�JDY�g%�L�XSSGUDJ�DWW�J|UD�HQ�VWXGLH�DY�HWW�G\OLNW�
À\JSODQ�RFK�MlPI|UD�GHW�PHG�GHQ�DPHULNDQVND�)�����7Yn�I|UVODJ�EHDUEHWDGHV��
JA 85, baserat på motorn GE F404 och JA 90, baserat på P&W F100. Båda 
var enmotoriga och pilvingade. Förslagen utarbetades av Saab. Tekniskt blev 
resultatet att JA 85 inte fyllde kraven medan JA 90 gjorde det med marginal. 

�����WLOOVDWWHV�%�/$�XWUHGQLQJHQ��'HQ�NRP�IUDP�WLOO�DWW�À\JYDSQHWV�EXGJHW�
PnVWH�I|UVWlUNDV�ÀHUD�nU�IUDPnW��6DPWLGLJW�WLOOVDWWHV�)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ��
)/,.��'HQ�VNXOOH�XQGHUV|ND�I|OMGHUQD�DY�DWW�OlJJD�QHU�À\JLQGXVWULQ��)/,.�
och FMV-F hade olika åsikter i vissa frågor – inte populärt.

I samband med diskussioner om anskaffning av radarjaktrobot till JA37, 
GlU�,WDOLHQ�YDU�HQ�P|MOLJKHW��¿FN�)09�LQVLNW�L�GHW�LWDOLHQVND�SURMHNWHW�$0;��
B3LA och AMX hade mycket gemensam. Det som skiljde var krav på 
operationer från gräsfält och avancerat beväpningssystem för B3LA. Båda 
YDU�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ��$0;�KDU�LQWH�EOLYLW�HQ�I|UVlOMQLQJVVXFFp��(WW�OLNQDQGH�
men större projekt var US Air Force A-7 Corsair II. Flygplanet sattes inte in 
i krigen i Mellersta östern.

Hösten 1978 sprack den borgliga regeringen och Eric Krönmark avgick 
som försvarsminister. 

I februari 1979 stoppade fp-regeringen B3LA-projektet. Som ersättning 
till Saab startade man utveckling av sjömålsroboten RB 15M till marinen 
mot marinens vilja. Marinen hade inga pengar för robotutveckling. Pengar 
OnQDGHV�DY�)O\JYDSQHW���5%����EOHY�HQ�EUD�URERW�VRP�VHQDUH�PRGL¿HUDGHV�
WLOO�HQ�À\JEXUHQ�YHUVLRQ���6DPWLGLJW�YLOOH�PDQ�J|UD�VNHQ�DY�DWW�À\JLQGXVWULQ�
skulle kunna överleva mer eller mindre bara på robotar. 
63 König och Cervin-Ellqvist, s. 53 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 43.

satsade nu på flygplan begränsade till farter inom Mach 2 — 2,5. Den tekniskautvecklingen utnyttjades nu genom förbättringar inom denna flygenveloppeller genom att göra mindre flygplan. Detta är grundidén med Gripen. Andraexempel är F-16, F-18. F-35, Typhoon II, Rafale och MiG-29.
Kostnader och priser. Nedan redovisas betalda medelpriser för flygplan29 till JA37. Siffrorna är normerade med ett index motsvarande inhemskaverkstadsprodukter och angivna i prisnivå 1990:
Flygplan 29 32 A/C 32 B 35 A/B/C 35 F AJ/S 37 JA 37Mkr/fpl 7  14  17 3 2  35 115 134
Läget 1970: LFU 67 hade resulterat i en struktur av luftförsvaret ijaktflygplan, luftvärnsrobotar, kanonluftvärn och stridsledningssystemfördelat på de tre försvarsgrenarna och skyddsobjekt. Denna fördelninggäller i princip även idag. För flygvapnets del innebar det utveckling av JA37, förbättring stridsledningssystemet samt avveckling av robot 68. Lägetinom flygvapnet beträffande flygplan var: I tjänst var flygplan 32 och 35.AJ 37 var i tillverkning. JA 37 var under utveckling. Det var dags att börjastudera nästa generation efter Viggen.
Förspel: början av 1970-talet till december 1979Försvarets planerings- och ekonomisystem, FPE, infördes under 1960-talet.Det innebar bl.a. att man inriktade sig på att optimera effekten hos såkallade huvudprogram i stället för att optimera de olika försvarsgrenarna.Egentligen borde man göra båda delarna. Speciellt för flygvapnet, varsmateriel var användbar i flera huvudprogram. Huvudprogram var exempelvisluftförsvaret, fjärrstridsförband etc. LFU behandlade luftförsvaret, nu stodfjärrförbanden på tur, till exempel attackflygplan.Man kom att koncentrera sig dels på ett attackflygplan i samma storleksom JA 37 (kallat A20) och dels på ett lättare attackflygplan: B3LA. A20 varen version av Viggen. B3LA var ett mindre underljudsflygplan. B3LA kundelanda på gräsfält. Detta krav resulterade i ett ganska stort flygplan. Det kundealdrig utvecklas till ett jaktflygplan. Positivt var satsningen på avancerad IR-spanare kopplad till RB 83 med IR-målsökare och som var planerad som ett
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svenskutvecklat pansarvärnsvapen, men som lades ner med B3LA.63 För attutöka antalet flygplan skulle B3LA även tas fram i en skolversion. Det skullebli ett mycket tungt och dyrt skolflygplan och dessutom hade vi inte behov avett nytt skolflygplan. SK 60 räcker fortfarande. FMV-F ansåg dels att B3LAvar ett för sårbart flygplan och dels att man inte skulle lägga pengar på B3LAutan gå direkt på ett nytt enhetsflygplan. Detta kunde med utnyttjande avnyare teknik göras mindre än Viggen. FMV-F föreslog FS att studier skullebedrivas på ett nytt enhetsflygplan parallellt med attackstudierna. MedViggen började man med attackversionen. Det visade sig sedan leda till storaändringar inför JA 37. Jaktfunktionen måste bli styrande denna gång. MenChefen för flygvapnet, CFV och FS vill inte ta upp förslaget.1974 blev statssekreterare Anders Thunborg intresserad av i&n med ettnytt enhetsflygplan. Han gav ÖB i uppdrag att göra en studie av ett dyliktflygplan och jämföra det med den amerikanska F-18. Två förslag bearbetades:JA 85, baserat på motorn GE F404 och JA 90, baserat på P&W F100. Bådavar enmotoriga och pilvingade. Förslagen utarbetades av Saab. Tekniskt blevresultatet att JA 85 inte fyllde kraven medan JA 90 gjorde det med marginal.1977 tillsattes B3LA-utredningen. Den kom fram till att flygvapnets budgetmåste förstärkas flera år framåt. Samtidigt tillsattes Flygindustrikommittai,FLIK. Den skulle undersöka följderna av att lägga ner flygindustrin. FLIKoch FMV-F hade olika åsikter i vissa frågor — inte populärt.I samband med diskussioner om anskaffning av radarjaktrobot till JA37,där Italien var en möjlighet, fick FMV insikt i det italienska projektet AMX.B3LA och AMX hade mycket gemensam. Det som skiljde var krav påoperationer från gräsfält och avancerat beväpningssystem för B3LA. Bådavar underljudsflygplan. AMX har inte blivit en försäljningssucc6 Ett liknandemen större projekt var US Air Force A-7 Corsair II. Flygplanet sattes inte ini krigen i Mellersta östern.Hösten 1978 sprack den borgliga regeringen och Eric Krönmark avgicksom försvarsminister.I februari 1979 stoppade fp-regeringen B3LA-projektet. Som ersättningtill Saab startade man utveckling av sjömålsroboten RB 15M till marinenmot marinens vilja. Marinen hade inga pengar för robotutveckling. Pengarlånades av Flygvapnet. (RB 15 blev en bra robot som senare modifieradestill en flygburen version.) Samtidigt ville man göra sken av att flygindustrinskulle kunna överleva mer eller mindre bara på robotar.
63 König och Cervin-Ellqvist, s. 53 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 43.
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VDWVDGH�QX�Sn�À\JSODQ�EHJUlQVDGH�WLOO�IDUWHU�LQRP�0DFK���±������'HQ�WHNQLVND�
XWYHFNOLQJHQ�XWQ\WWMDGHV�QX�JHQRP�I|UElWWULQJDU� LQRP�GHQQD�À\JHQYHORSS�
HOOHU�JHQRP�DWW�J|UD�PLQGUH�À\JSODQ��'HWWD�lU�JUXQGLGpQ�PHG�*ULSHQ��$QGUD�
exempel är F-16, F-18. F-35, Typhoon II, Rafale och MiG-29. 

Kostnader och priser. 1HGDQ� UHGRYLVDV� EHWDOGD� PHGHOSULVHU� I|U� À\JSODQ�
29 till JA37. Siffrorna är normerade med ett index motsvarande inhemska 
verkstadsprodukter och angivna i prisnivå 1990:

Flygplan 29 32 A/C 32 B 35 A/B/C 35 F AJ/S 37 JA 37
Mkr/fpl 7 14 17 32 35 115 134

Läget 1970: LFU 67 hade resulterat i en struktur av luftförsvaret i 
MDNWÀ\JSODQ�� OXIWYlUQVURERWDU�� NDQRQOXIWYlUQ� RFK� VWULGVOHGQLQJVV\VWHP�
fördelat på de tre försvarsgrenarna och skyddsobjekt. Denna fördelning 
JlOOHU�L�SULQFLS�lYHQ�LGDJ��)|U�À\JYDSQHWV�GHO�LQQHEDU�GHW�XWYHFNOLQJ�DY�-$�
37, förbättring stridsledningssystemet samt avveckling av robot 68. Läget 
LQRP�À\JYDSQHW� EHWUlIIDQGH�À\JSODQ�YDU�� ,� WMlQVW� YDU�À\JSODQ����RFK�����
AJ 37 var i tillverkning. JA 37 var under utveckling. Det var dags att börja 
studera nästa generation efter Viggen.

Förspel: början av 1970-talet till december 1979
Försvarets planerings- och ekonomisystem, FPE, infördes under 1960-talet. 
Det innebar bl.a. att man inriktade sig på att optimera effekten hos så 
kallade huvudprogram i stället för att optimera de olika försvarsgrenarna. 
(JHQWOLJHQ� ERUGH� PDQ� J|UD� EnGD� GHODUQD�� 6SHFLHOOW� I|U� À\JYDSQHW�� YDUV�
PDWHULHO�YDU�DQYlQGEDU�L�ÀHUD�KXYXGSURJUDP��+XYXGSURJUDP�YDU�H[HPSHOYLV�
luftförsvaret, fjärrstridsförband etc. LFU behandlade luftförsvaret, nu stod 
IMlUUI|UEDQGHQ�Sn�WXU��WLOO�H[HPSHO�DWWDFNÀ\JSODQ��

0DQ�NRP�DWW�NRQFHQWUHUD�VLJ�GHOV�Sn�HWW�DWWDFNÀ\JSODQ�L�VDPPD�VWRUOHN�
VRP�-$�����NDOODW�$����RFK�GHOV�Sn�HWW�OlWWDUH�DWWDFNÀ\JSODQ��%�/$��$���YDU�
HQ�YHUVLRQ�DY�9LJJHQ��%�/$�YDU�HWW�PLQGUH�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ��%�/$�NXQGH�
ODQGD�Sn�JUlVIlOW��'HWWD�NUDY�UHVXOWHUDGH�L�HWW�JDQVND�VWRUW�À\JSODQ��'HW�NXQGH�
DOGULJ�XWYHFNODV�WLOO�HWW�MDNWÀ\JSODQ��3RVLWLYW�YDU�VDWVQLQJHQ�Sn�DYDQFHUDG�,5�
spanare kopplad till RB 83 med IR-målsökare och som var planerad som ett 

svenskutvecklat pansarvärnsvapen, men som lades ner med B3LA.63 För att 
XW|ND�DQWDOHW�À\JSODQ�VNXOOH�%�/$�lYHQ�WDV�IUDP�L�HQ�VNROYHUVLRQ��'HW�VNXOOH�
EOL�HWW�P\FNHW�WXQJW�RFK�G\UW�VNROÀ\JSODQ�RFK�GHVVXWRP�KDGH�YL�LQWH�EHKRY�DY�
HWW�Q\WW�VNROÀ\JSODQ��6.����UlFNHU�IRUWIDUDQGH��)09�)�DQVnJ�GHOV�DWW�%�/$�
YDU�HWW�I|U�VnUEDUW�À\JSODQ�RFK�GHOV�DWW�PDQ�LQWH�VNXOOH�OlJJD�SHQJDU�Sn�%�/$�
XWDQ�Jn� GLUHNW� Sn� HWW� Q\WW� HQKHWVÀ\JSODQ��'HWWD� NXQGH�PHG�XWQ\WWMDQGH� DY�
nyare teknik göras mindre än Viggen. FMV-F föreslog FS att studier skulle 
EHGULYDV� Sn� HWW� Q\WW� HQKHWVÀ\JSODQ� SDUDOOHOOW� PHG� DWWDFNVWXGLHUQD�� 0HG�
Viggen började man med attackversionen. Det visade sig sedan leda till stora 
ändringar inför JA 37. Jaktfunktionen måste bli styrande denna gång. Men 
&KHIHQ�I|U�À\JYDSQHW��&)9�RFK�)6�YLOO�LQWH�WD�XSS�I|UVODJHW��

1974 blev statssekreterare Anders Thunborg intresserad av idén med ett 
Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ��+DQ�JDY�g%�L�XSSGUDJ�DWW�J|UD�HQ�VWXGLH�DY�HWW�G\OLNW�
À\JSODQ�RFK�MlPI|UD�GHW�PHG�GHQ�DPHULNDQVND�)�����7Yn�I|UVODJ�EHDUEHWDGHV��
JA 85, baserat på motorn GE F404 och JA 90, baserat på P&W F100. Båda 
var enmotoriga och pilvingade. Förslagen utarbetades av Saab. Tekniskt blev 
resultatet att JA 85 inte fyllde kraven medan JA 90 gjorde det med marginal. 

�����WLOOVDWWHV�%�/$�XWUHGQLQJHQ��'HQ�NRP�IUDP�WLOO�DWW�À\JYDSQHWV�EXGJHW�
PnVWH�I|UVWlUNDV�ÀHUD�nU�IUDPnW��6DPWLGLJW�WLOOVDWWHV�)O\JLQGXVWULNRPPLWWpQ��
)/,.��'HQ�VNXOOH�XQGHUV|ND�I|OMGHUQD�DY�DWW�OlJJD�QHU�À\JLQGXVWULQ��)/,.�
och FMV-F hade olika åsikter i vissa frågor – inte populärt.

I samband med diskussioner om anskaffning av radarjaktrobot till JA37, 
GlU�,WDOLHQ�YDU�HQ�P|MOLJKHW��¿FN�)09�LQVLNW�L�GHW�LWDOLHQVND�SURMHNWHW�$0;��
B3LA och AMX hade mycket gemensam. Det som skiljde var krav på 
operationer från gräsfält och avancerat beväpningssystem för B3LA. Båda 
YDU�XQGHUOMXGVÀ\JSODQ��$0;�KDU�LQWH�EOLYLW�HQ�I|UVlOMQLQJVVXFFp��(WW�OLNQDQGH�
men större projekt var US Air Force A-7 Corsair II. Flygplanet sattes inte in 
i krigen i Mellersta östern.

Hösten 1978 sprack den borgliga regeringen och Eric Krönmark avgick 
som försvarsminister. 

I februari 1979 stoppade fp-regeringen B3LA-projektet. Som ersättning 
till Saab startade man utveckling av sjömålsroboten RB 15M till marinen 
mot marinens vilja. Marinen hade inga pengar för robotutveckling. Pengar 
OnQDGHV�DY�)O\JYDSQHW���5%����EOHY�HQ�EUD�URERW�VRP�VHQDUH�PRGL¿HUDGHV�
WLOO�HQ�À\JEXUHQ�YHUVLRQ���6DPWLGLJW�YLOOH�PDQ�J|UD�VNHQ�DY�DWW�À\JLQGXVWULQ�
skulle kunna överleva mer eller mindre bara på robotar. 
63 König och Cervin-Ellqvist, s. 53 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 43.

satsade nu på flygplan begränsade till farter inom Mach 2 — 2,5. Den tekniskautvecklingen utnyttjades nu genom förbättringar inom denna flygenveloppeller genom att göra mindre flygplan. Detta är grundidén med Gripen. Andraexempel är F-16, F-18. F-35, Typhoon II, Rafale och MiG-29.
Kostnader och priser. Nedan redovisas betalda medelpriser för flygplan29 till JA37. Siffrorna är normerade med ett index motsvarande inhemskaverkstadsprodukter och angivna i prisnivå 1990:
Flygplan 29 32 A/C 32 B 35 A/B/C 35 F AJ/S 37 JA 37Mkr/fpl 7  14  17 3 2  35 115 134
Läget 1970: LFU 67 hade resulterat i en struktur av luftförsvaret ijaktflygplan, luftvärnsrobotar, kanonluftvärn och stridsledningssystemfördelat på de tre försvarsgrenarna och skyddsobjekt. Denna fördelninggäller i princip även idag. För flygvapnets del innebar det utveckling av JA37, förbättring stridsledningssystemet samt avveckling av robot 68. Lägetinom flygvapnet beträffande flygplan var: I tjänst var flygplan 32 och 35.AJ 37 var i tillverkning. JA 37 var under utveckling. Det var dags att börjastudera nästa generation efter Viggen.
Förspel: början av 1970-talet till december 1979Försvarets planerings- och ekonomisystem, FPE, infördes under 1960-talet.Det innebar bl.a. att man inriktade sig på att optimera effekten hos såkallade huvudprogram i stället för att optimera de olika försvarsgrenarna.Egentligen borde man göra båda delarna. Speciellt för flygvapnet, varsmateriel var användbar i flera huvudprogram. Huvudprogram var exempelvisluftförsvaret, fjärrstridsförband etc. LFU behandlade luftförsvaret, nu stodfjärrförbanden på tur, till exempel attackflygplan.Man kom att koncentrera sig dels på ett attackflygplan i samma storleksom JA 37 (kallat A20) och dels på ett lättare attackflygplan: B3LA. A20 varen version av Viggen. B3LA var ett mindre underljudsflygplan. B3LA kundelanda på gräsfält. Detta krav resulterade i ett ganska stort flygplan. Det kundealdrig utvecklas till ett jaktflygplan. Positivt var satsningen på avancerad IR-spanare kopplad till RB 83 med IR-målsökare och som var planerad som ett
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svenskutvecklat pansarvärnsvapen, men som lades ner med B3LA.63 För attutöka antalet flygplan skulle B3LA även tas fram i en skolversion. Det skullebli ett mycket tungt och dyrt skolflygplan och dessutom hade vi inte behov avett nytt skolflygplan. SK 60 räcker fortfarande. FMV-F ansåg dels att B3LAvar ett för sårbart flygplan och dels att man inte skulle lägga pengar på B3LAutan gå direkt på ett nytt enhetsflygplan. Detta kunde med utnyttjande avnyare teknik göras mindre än Viggen. FMV-F föreslog FS att studier skullebedrivas på ett nytt enhetsflygplan parallellt med attackstudierna. MedViggen började man med attackversionen. Det visade sig sedan leda till storaändringar inför JA 37. Jaktfunktionen måste bli styrande denna gång. MenChefen för flygvapnet, CFV och FS vill inte ta upp förslaget.1974 blev statssekreterare Anders Thunborg intresserad av i&n med ettnytt enhetsflygplan. Han gav ÖB i uppdrag att göra en studie av ett dyliktflygplan och jämföra det med den amerikanska F-18. Två förslag bearbetades:JA 85, baserat på motorn GE F404 och JA 90, baserat på P&W F100. Bådavar enmotoriga och pilvingade. Förslagen utarbetades av Saab. Tekniskt blevresultatet att JA 85 inte fyllde kraven medan JA 90 gjorde det med marginal.1977 tillsattes B3LA-utredningen. Den kom fram till att flygvapnets budgetmåste förstärkas flera år framåt. Samtidigt tillsattes Flygindustrikommittai,FLIK. Den skulle undersöka följderna av att lägga ner flygindustrin. FLIKoch FMV-F hade olika åsikter i vissa frågor — inte populärt.I samband med diskussioner om anskaffning av radarjaktrobot till JA37,där Italien var en möjlighet, fick FMV insikt i det italienska projektet AMX.B3LA och AMX hade mycket gemensam. Det som skiljde var krav påoperationer från gräsfält och avancerat beväpningssystem för B3LA. Bådavar underljudsflygplan. AMX har inte blivit en försäljningssucc6 Ett liknandemen större projekt var US Air Force A-7 Corsair II. Flygplanet sattes inte ini krigen i Mellersta östern.Hösten 1978 sprack den borgliga regeringen och Eric Krönmark avgicksom försvarsminister.I februari 1979 stoppade fp-regeringen B3LA-projektet. Som ersättningtill Saab startade man utveckling av sjömålsroboten RB 15M till marinenmot marinens vilja. Marinen hade inga pengar för robotutveckling. Pengarlånades av Flygvapnet. (RB 15 blev en bra robot som senare modifieradestill en flygburen version.) Samtidigt ville man göra sken av att flygindustrinskulle kunna överleva mer eller mindre bara på robotar.
63 König och Cervin-Ellqvist, s. 53 f. Lindqvist och Widfeldt, s. 43.
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1X�SnEM|G�g%�VWXGLHU�DY�lQQX�PLQGUH�À\JSODQ�lQ�%�/$��'HW�PHVW�EHDNWDGH�
À\JSODQHW�NDOODGHV�6.���(WW�À\JSODQ�DY�GHQQD�NODVV�VNXOOH�LQWH�JH�WLOOUlFNOLJ�
JUXQG� I|U� DWW� ELEHKnOOD� HQ� XWYHFNODQGH� À\JLQGXVWUL��9lUVW� YDU� GRFN� DWW� HWW�
G\OLNW� À\JSODQ� DOGULJ� NXQGH� EOL� QnJRW� DQQDW� lQ� SRWHPNLQNXOLVV�� 0DQ� InU�
LQWH� QnJRW� EUD� DWWDFNÀ\JSODQ� JHQRP� DWW� |YHUODVWD� HWW� VNROÀ\JSODQ� PHG�
vapen. Gulfkrisen 1991 visade klart vilka prestanda som krävs för att ett 
DWWDFNÀ\JSODQ�VND�KD�ULPOLJ�FKDQV�DWW�|YHUOHYD�

6DPWLGLJW�WLOOVDWWHV�WYn�XWUHGQLQJDU��'HQ�FLYLOD�À\JLQGXVWULNRPPLWWpQ�RFK�
GHQ�PLOLWlUD� À\JLQGXVWULNRPPLWWpQ�0).�����'HQ� I|UVWD� XWUHGQLQJHQ� NRP�
VQDEEW�WLOO�DWW�HQ�À\JLQGXVWUL�VND�KnOOD�Sn�PHG�À\JSODQ��'HQ�I|UHVORJ�RFNVn�
DWW�PDQ�ERUGH�E\JJD�WUD¿NÀ\JSODQ��0).�VNXOOH�XWUHGD�YLONHQ�À\JLQGXVWUL�YL�
EHK|YGH�I|U�DWW�NODUD�GULIW�RFK�XQGHUKnOO�DY�XWLIUnQ�N|SWD�À\JSODQ�

Hösten 1979 gjorde FMV-F och FS en resa till Västtyskland, 
Storbritannien, USA och Frankrike för att ta reda på vad de hade för planer 
DQJnHQGH� XWYHFNOLQJ� DY� NULJVÀ\JSODQ�� )09�)� RFK� )6� ¿FN� Gn� HQ� EUD� ELOG�
DY�YDG�VRP�KlQGH�L�GHVVD�OlQGHU�DYVHHQGH�À\JSODQVXWYHFNOLQJ��EODQG�DQQDW�
GH�NRPPDQGH�À\JSODQHQ�L�9lVWYlUOGHQ��)����5DSWRU��(XUR¿JKWHU��7\SKRRQ�
II) och Rafale. Denna resa samt studier av vad som var under leverans och 
förväntades komma inom Sovjetunionen gav oss en bra bild över vad som 
pågick i andra länder.

Efter valet på hösten 1979 bildades den andra borgliga regeringen. Eric 
Krönmark blev åter försvarsminister. Han ansåg med rätta att vår planering 
LQWH�HQEDUW�VNXOOH�NRQFHQWUHUDV�PRW�DWW�O|VD�VNROÀ\JSODQIUnJDQ��9nUD�QlUPDVWH�
JUDQQDU��1RUJH�RFK�'DQPDUN�E|UMDGH�In�OHYHUDQVHU�DY�)�����1\D�À\JSODQ�YDU�
på gång i Sovjetunionen. Utvecklingen visade alltså att det var hög tid att 
lYHQ�lJQD�GH�YHUNOLJD�NULJVÀ\JSODQHQ�HQ�YLVV�XSSPlUNVDPKHW��'LVNXVVLRQHQ�
NULQJ�6.��PHG�ÀHUD�VNROÀ\JSODQ�YDU�MX�LQWH�DOOV�UHOHYDQWD�L�GHWWD�SHUVSHNWLY��
Regeringen gav oss därför utökat uppdrag att även beakta ersättning av 
Viggen-systemet med utländska alternativ, då främst F-16. 

'HW�YDU�DOOWVn�(ULF�.U|QPDUN�VRP�lQGUDGH�LQULNWQLQJHQ�PRW�VPnÀ\JSODQ�
WLOO�LQULNWQLQJ�PRW�NULJVÀ\JSODQ, och inte ÖB, som Sten Gustafsson och Harald 
Schröder skriver i bland annat *ULSHQNU|QLNDQ. I slutet av året redovisades 
HWW�DQWDO�NRPELQDWLRQHU�DY�6.���PRGL¿HULQJDU�DY�6.�����-���)�RFK�-$����
samt F-16. CFV rekommenderade ”i det rådande läget” en satsning på SK2. 

ÖB och försvarsstaben liksom FMV var inte av den åsikten. SK2 var att kasta 
pengarna i sjön. Man borde utreda de utländska alternativen bättre inför ett 
EHVOXW��2UVDNHQ�WLOO�DWW�À\JYDSQHW�KDQGODGH�Sn�GHW�VlWWHW�YDU�DWW�PDQ�GlU�LQWH�
litade på att politikerna skulle vilja fatta beslut om en utländsk anskaffning. 
I varje fall skulle den dra ut på tiden och bli av ringa omfattning. CFV 
DQVnJ� RFNVn� DWW� HYHQWXHOOD� EULVWHU� KRV� HWW� À\JSODQVV\VWHP� NXQGH� nWJlUGDV�
successivt. Vi inom FMV var inte övertygade om att så var fallet. FMV ansåg 
DWW�HQ�À\JLQGXVWUL� HQGDVW�YDU�PRWLYHUDG�RP�YHUNOLJW�NYDOL¿FHUDGH�À\JSODQ�
nVWDGNRPV�� À\JSODQ� VRP� NXQGH� VWn� VLJ� L� HQ� LQWHUQDWLRQHOO� MlPI|UHOVH� YDG�
EHWUlIIDU�HIIHNW��'HW�YDU�I|U�|YULJW�SUHFLV�YDG������nUV�À\JNRPPLVVLRQ�UHGDQ�
fastställt!

I slutet av 1979 frågade Saab oss på FMV-F om vi inte åter kunde tänka 
RVV� DWW� WD� XSS� LGpQ� PHG� HWW� OlWW� MDNW�DWWDFN�VSDQLQJVÀ\JSODQ�� VRP� YL� KDGH�
pläderat för ända sedan början av decenniet. Saab hade redan tidigare på året, 
HIWHU�QHGOlJJQLQJHQ�DY�%�/$��LQLWLHUDW�HJQD�VWXGLHU�DY�HWW�VnGDQW�À\JSODQ��
FMV-F hade lika litet emot idén nu som förut. Men FMV-F hade ifrågasatt 
vissa delar av FLIK:s slutsatser, och FMV-F hade även kritiserats för en 
beställning av delserie 2 och 3 till JA 37. (Kritiken var inte befogad. Det 
blev ett mycket bra avtal.) Ledningen av FMV-F var alltså inte så populär 
bland vissa politiker. Därför föreslog FMV-F att Saab själva borde framföra 
LGpQ�WLOO�GHSDUWHPHQWVFKHIHQ��'HQQH�¿FN�Gn�DYJ|UD�RP�I|UVYDUHW�VNXOOH�In�L�
uppdrag att undersöka detta svenska projekt som ett alternativ till ett utländskt 
À\JSODQ�� Det var den sista chansen. Saab framförde alltså sitt förslag till 
försvarsdepartementet i december 1979.  

Sent 1979 till hösten 1981
Händelser:  

1980 �� C Föd fastställer de politiska kraven för ett nytt    
�� � HQKHWVÀ\JSODQ��6YHQVN�-$6�

 �� Februari: Stort möte mellan departementet, industrin och   
   myndigheterna. C Föd fastställer villkoren för projekten och  
   hur anskaffningen skulle ske. 

 �� Mars: Riksdagsbeslut om utredning av ett nytt    
�� � HQKHWVÀ\JSODQ��VYHQVNW�HOOHU�XWOlQGVNW�

Nu påbjöd ÖB studier av ännu mindre flygplan än B3LA. Det mest beaktadeflygplanet kallades SK2. Ett flygplan av denna klass skulle inte ge tillräckliggrund för att bibehålla en utvecklande flygindustri. Värst var dock att ettdylikt flygplan aldrig kunde bli något annat än potemkinkuliss. Man fårinte något bra attackflygplan genom att överlasta ett skolflygplan medvapen. Gulfkrisen 1991 visade klart vilka prestanda som krävs för att ettattackflygplan ska ha rimlig chans att överleva.Samtidigt tillsattes två utredningar: Den civila flygindustrikommittén ochden militära flygindustrikommittén MFK 79. Den första utredningen komsnabbt till att en flygindustri ska hålla på med flygplan. Den föreslog ocksåatt man borde bygga trafikflygplan. MFK skulle utreda vilken flygindustri vibehövde för att klara drift och underhåll av utifrån köpta flygplan.Hösten 1979 gjorde FMV-F och FS en resa till Västtyskland,Storbritannien, USA och Frankrike för att ta reda på vad de hade för planerangående utveckling av krigsflygplan. FMV-F och FS fick då en bra bildav vad som hände i dessa länder avseende flygplansutveckling, bland annatde kommande flygplanen i Västvärlden; F-22 Raptor, Eurofighter (TyphoonII) och Rafale. Denna resa samt studier av vad som var under leverans ochförväntades komma inom Sovjetunionen gav oss en bra bild över vad sompågick i andra länder.Efter valet på hösten 1979 bildades den andra borgliga regeringen. EricKrönmark blev åter försvarsminister. Han ansåg med rätta att vår planeringinte enbart skulle koncentreras mot att lösa skolflygplanfrågan. Våra närmastegrannar, Norge och Danmark började få leveranser av F-16. Nya flygplan varpå gång i Sovjetunionen. Utvecklingen visade alltså att det var hög tid attäven ägna de verkliga krigsflygplanen en viss uppmärksamhet. Diskussionenkring SK2 med flera skolflygplan var ju inte alls relevanta i detta perspektiv.Regeringen gav oss därför utökat uppdrag att även beakta ersättning avViggen-systemet med utländska alternativ, då främst F-16.Det var alltså Eric Krönmark som ändrade inriktningen mot småflygplantill inriktning mot krigsflygplan, och inte ÖB, som Sten Gustafsson och HaraldSchröder skriver i bland annat Gripenkrönikan. I slutet av året redovisadesett antal kombinationer av SK2, modifieringar av SK 60, J 35F och JA 37samt F-16. CFV rekommenderade "i det rådande läget" en satsning på SK2.
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ÖB och försvarsstaben liksom FMV var inte av den åsikten. SK2 var att kastapengarna i sjön. Man borde utreda de utländska alternativen bättre inför ettbeslut. Orsaken till att flygvapnet handlade på det sättet var att man där intelitade på att politikerna skulle vilja fatta beslut om en utländsk anskaffning.I varje fall skulle den dra ut på tiden och bli av ringa omfattning. CFVansåg också att eventuella brister hos ett flygplanssystem kunde åtgärdassuccessivt. Vi inom FMV var inte övertygade om att så var fallet. FMV ansågatt en flygindustri endast var motiverad om verkligt kvalificerade flygplanåstadkoms, flygplan som kunde stå sig i en internationell jämförelse vadbeträffar effekt. Det var för övrigt precis vad 1933 års flygkommission redanfastställt!I slutet av 1979 frågade Saab oss på FMV-F om vi inte åter kunde tänkaoss att ta upp i&n med ett lätt jakt-attack-spaningsflygplan, som vi hadepläderat för ända sedan början av decenniet. Saab hade redan tidigare på året,efter nedläggningen av B3LA, initierat egna studier av ett sådant flygplan.FMV-F hade lika litet emot i&n nu som förut. Men FMV-F hade ifrågasattvissa delar av FLIK:s slutsatser, och FMV-F hade även kritiserats för enbeställning av delserie 2 och 3 till JA 37. (Kritiken var inte befogad. Detblev ett mycket bra avtal.) Ledningen av FMV-F var alltså inte så populärbland vissa politiker. Därför föreslog FMV-F att Saab själva borde framförai&n till departementschefen. Denne fick då avgöra om försvaret skulle fa iuppdrag att undersöka detta svenska projekt som ett alternativ till ett utländsktflygplan. Det var den sista chansen. Saab framförde alltså sitt förslag tillförsvarsdepartementet i december 1979.
Sent 1979 till hösten 1981Händelser:
1980 • C Föd fastställer de politiska kraven för ett nyttenhetsflygplan (Svensk-JAS)

• Februari: Stort möte mellan departementet, industrin ochmyndigheterna. C Föd fastställer villkoren för projekten ochhur anskaffningen skulle ske.
• Mars: Riksdagsbeslut om utredning av ett nyttenhetsflygplan, svenskt eller utländskt.
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1X�SnEM|G�g%�VWXGLHU�DY�lQQX�PLQGUH�À\JSODQ�lQ�%�/$��'HW�PHVW�EHDNWDGH�
À\JSODQHW�NDOODGHV�6.���(WW�À\JSODQ�DY�GHQQD�NODVV�VNXOOH�LQWH�JH�WLOOUlFNOLJ�
JUXQG� I|U� DWW� ELEHKnOOD� HQ� XWYHFNODQGH� À\JLQGXVWUL��9lUVW� YDU� GRFN� DWW� HWW�
G\OLNW� À\JSODQ� DOGULJ� NXQGH� EOL� QnJRW� DQQDW� lQ� SRWHPNLQNXOLVV�� 0DQ� InU�
LQWH� QnJRW� EUD� DWWDFNÀ\JSODQ� JHQRP� DWW� |YHUODVWD� HWW� VNROÀ\JSODQ� PHG�
vapen. Gulfkrisen 1991 visade klart vilka prestanda som krävs för att ett 
DWWDFNÀ\JSODQ�VND�KD�ULPOLJ�FKDQV�DWW�|YHUOHYD�

6DPWLGLJW�WLOOVDWWHV�WYn�XWUHGQLQJDU��'HQ�FLYLOD�À\JLQGXVWULNRPPLWWpQ�RFK�
GHQ�PLOLWlUD� À\JLQGXVWULNRPPLWWpQ�0).�����'HQ� I|UVWD� XWUHGQLQJHQ� NRP�
VQDEEW�WLOO�DWW�HQ�À\JLQGXVWUL�VND�KnOOD�Sn�PHG�À\JSODQ��'HQ�I|UHVORJ�RFNVn�
DWW�PDQ�ERUGH�E\JJD�WUD¿NÀ\JSODQ��0).�VNXOOH�XWUHGD�YLONHQ�À\JLQGXVWUL�YL�
EHK|YGH�I|U�DWW�NODUD�GULIW�RFK�XQGHUKnOO�DY�XWLIUnQ�N|SWD�À\JSODQ�

Hösten 1979 gjorde FMV-F och FS en resa till Västtyskland, 
Storbritannien, USA och Frankrike för att ta reda på vad de hade för planer 
DQJnHQGH� XWYHFNOLQJ� DY� NULJVÀ\JSODQ�� )09�)� RFK� )6� ¿FN� Gn� HQ� EUD� ELOG�
DY�YDG�VRP�KlQGH�L�GHVVD�OlQGHU�DYVHHQGH�À\JSODQVXWYHFNOLQJ��EODQG�DQQDW�
GH�NRPPDQGH�À\JSODQHQ�L�9lVWYlUOGHQ��)����5DSWRU��(XUR¿JKWHU��7\SKRRQ�
II) och Rafale. Denna resa samt studier av vad som var under leverans och 
förväntades komma inom Sovjetunionen gav oss en bra bild över vad som 
pågick i andra länder.

Efter valet på hösten 1979 bildades den andra borgliga regeringen. Eric 
Krönmark blev åter försvarsminister. Han ansåg med rätta att vår planering 
LQWH�HQEDUW�VNXOOH�NRQFHQWUHUDV�PRW�DWW�O|VD�VNROÀ\JSODQIUnJDQ��9nUD�QlUPDVWH�
JUDQQDU��1RUJH�RFK�'DQPDUN�E|UMDGH�In�OHYHUDQVHU�DY�)�����1\D�À\JSODQ�YDU�
på gång i Sovjetunionen. Utvecklingen visade alltså att det var hög tid att 
lYHQ�lJQD�GH�YHUNOLJD�NULJVÀ\JSODQHQ�HQ�YLVV�XSSPlUNVDPKHW��'LVNXVVLRQHQ�
NULQJ�6.��PHG�ÀHUD�VNROÀ\JSODQ�YDU�MX�LQWH�DOOV�UHOHYDQWD�L�GHWWD�SHUVSHNWLY��
Regeringen gav oss därför utökat uppdrag att även beakta ersättning av 
Viggen-systemet med utländska alternativ, då främst F-16. 

'HW�YDU�DOOWVn�(ULF�.U|QPDUN�VRP�lQGUDGH�LQULNWQLQJHQ�PRW�VPnÀ\JSODQ�
WLOO�LQULNWQLQJ�PRW�NULJVÀ\JSODQ, och inte ÖB, som Sten Gustafsson och Harald 
Schröder skriver i bland annat *ULSHQNU|QLNDQ. I slutet av året redovisades 
HWW�DQWDO�NRPELQDWLRQHU�DY�6.���PRGL¿HULQJDU�DY�6.�����-���)�RFK�-$����
samt F-16. CFV rekommenderade ”i det rådande läget” en satsning på SK2. 

ÖB och försvarsstaben liksom FMV var inte av den åsikten. SK2 var att kasta 
pengarna i sjön. Man borde utreda de utländska alternativen bättre inför ett 
EHVOXW��2UVDNHQ�WLOO�DWW�À\JYDSQHW�KDQGODGH�Sn�GHW�VlWWHW�YDU�DWW�PDQ�GlU�LQWH�
litade på att politikerna skulle vilja fatta beslut om en utländsk anskaffning. 
I varje fall skulle den dra ut på tiden och bli av ringa omfattning. CFV 
DQVnJ� RFNVn� DWW� HYHQWXHOOD� EULVWHU� KRV� HWW� À\JSODQVV\VWHP� NXQGH� nWJlUGDV�
successivt. Vi inom FMV var inte övertygade om att så var fallet. FMV ansåg 
DWW�HQ�À\JLQGXVWUL� HQGDVW�YDU�PRWLYHUDG�RP�YHUNOLJW�NYDOL¿FHUDGH�À\JSODQ�
nVWDGNRPV�� À\JSODQ� VRP� NXQGH� VWn� VLJ� L� HQ� LQWHUQDWLRQHOO� MlPI|UHOVH� YDG�
EHWUlIIDU�HIIHNW��'HW�YDU�I|U�|YULJW�SUHFLV�YDG������nUV�À\JNRPPLVVLRQ�UHGDQ�
fastställt!

I slutet av 1979 frågade Saab oss på FMV-F om vi inte åter kunde tänka 
RVV� DWW� WD� XSS� LGpQ� PHG� HWW� OlWW� MDNW�DWWDFN�VSDQLQJVÀ\JSODQ�� VRP� YL� KDGH�
pläderat för ända sedan början av decenniet. Saab hade redan tidigare på året, 
HIWHU�QHGOlJJQLQJHQ�DY�%�/$��LQLWLHUDW�HJQD�VWXGLHU�DY�HWW�VnGDQW�À\JSODQ��
FMV-F hade lika litet emot idén nu som förut. Men FMV-F hade ifrågasatt 
vissa delar av FLIK:s slutsatser, och FMV-F hade även kritiserats för en 
beställning av delserie 2 och 3 till JA 37. (Kritiken var inte befogad. Det 
blev ett mycket bra avtal.) Ledningen av FMV-F var alltså inte så populär 
bland vissa politiker. Därför föreslog FMV-F att Saab själva borde framföra 
LGpQ�WLOO�GHSDUWHPHQWVFKHIHQ��'HQQH�¿FN�Gn�DYJ|UD�RP�I|UVYDUHW�VNXOOH�In�L�
uppdrag att undersöka detta svenska projekt som ett alternativ till ett utländskt 
À\JSODQ�� Det var den sista chansen. Saab framförde alltså sitt förslag till 
försvarsdepartementet i december 1979.  

Sent 1979 till hösten 1981
Händelser:  

1980 �� C Föd fastställer de politiska kraven för ett nytt    
�� � HQKHWVÀ\JSODQ��6YHQVN�-$6�

 �� Februari: Stort möte mellan departementet, industrin och   
   myndigheterna. C Föd fastställer villkoren för projekten och  
   hur anskaffningen skulle ske. 

 �� Mars: Riksdagsbeslut om utredning av ett nytt    
�� � HQKHWVÀ\JSODQ��VYHQVNW�HOOHU�XWOlQGVNW�

Nu påbjöd ÖB studier av ännu mindre flygplan än B3LA. Det mest beaktadeflygplanet kallades SK2. Ett flygplan av denna klass skulle inte ge tillräckliggrund för att bibehålla en utvecklande flygindustri. Värst var dock att ettdylikt flygplan aldrig kunde bli något annat än potemkinkuliss. Man fårinte något bra attackflygplan genom att överlasta ett skolflygplan medvapen. Gulfkrisen 1991 visade klart vilka prestanda som krävs för att ettattackflygplan ska ha rimlig chans att överleva.Samtidigt tillsattes två utredningar: Den civila flygindustrikommittén ochden militära flygindustrikommittén MFK 79. Den första utredningen komsnabbt till att en flygindustri ska hålla på med flygplan. Den föreslog ocksåatt man borde bygga trafikflygplan. MFK skulle utreda vilken flygindustri vibehövde för att klara drift och underhåll av utifrån köpta flygplan.Hösten 1979 gjorde FMV-F och FS en resa till Västtyskland,Storbritannien, USA och Frankrike för att ta reda på vad de hade för planerangående utveckling av krigsflygplan. FMV-F och FS fick då en bra bildav vad som hände i dessa länder avseende flygplansutveckling, bland annatde kommande flygplanen i Västvärlden; F-22 Raptor, Eurofighter (TyphoonII) och Rafale. Denna resa samt studier av vad som var under leverans ochförväntades komma inom Sovjetunionen gav oss en bra bild över vad sompågick i andra länder.Efter valet på hösten 1979 bildades den andra borgliga regeringen. EricKrönmark blev åter försvarsminister. Han ansåg med rätta att vår planeringinte enbart skulle koncentreras mot att lösa skolflygplanfrågan. Våra närmastegrannar, Norge och Danmark började få leveranser av F-16. Nya flygplan varpå gång i Sovjetunionen. Utvecklingen visade alltså att det var hög tid attäven ägna de verkliga krigsflygplanen en viss uppmärksamhet. Diskussionenkring SK2 med flera skolflygplan var ju inte alls relevanta i detta perspektiv.Regeringen gav oss därför utökat uppdrag att även beakta ersättning avViggen-systemet med utländska alternativ, då främst F-16.Det var alltså Eric Krönmark som ändrade inriktningen mot småflygplantill inriktning mot krigsflygplan, och inte ÖB, som Sten Gustafsson och HaraldSchröder skriver i bland annat Gripenkrönikan. I slutet av året redovisadesett antal kombinationer av SK2, modifieringar av SK 60, J 35F och JA 37samt F-16. CFV rekommenderade "i det rådande läget" en satsning på SK2.

190

ÖB och försvarsstaben liksom FMV var inte av den åsikten. SK2 var att kastapengarna i sjön. Man borde utreda de utländska alternativen bättre inför ettbeslut. Orsaken till att flygvapnet handlade på det sättet var att man där intelitade på att politikerna skulle vilja fatta beslut om en utländsk anskaffning.I varje fall skulle den dra ut på tiden och bli av ringa omfattning. CFVansåg också att eventuella brister hos ett flygplanssystem kunde åtgärdassuccessivt. Vi inom FMV var inte övertygade om att så var fallet. FMV ansågatt en flygindustri endast var motiverad om verkligt kvalificerade flygplanåstadkoms, flygplan som kunde stå sig i en internationell jämförelse vadbeträffar effekt. Det var för övrigt precis vad 1933 års flygkommission redanfastställt!I slutet av 1979 frågade Saab oss på FMV-F om vi inte åter kunde tänkaoss att ta upp i&n med ett lätt jakt-attack-spaningsflygplan, som vi hadepläderat för ända sedan början av decenniet. Saab hade redan tidigare på året,efter nedläggningen av B3LA, initierat egna studier av ett sådant flygplan.FMV-F hade lika litet emot i&n nu som förut. Men FMV-F hade ifrågasattvissa delar av FLIK:s slutsatser, och FMV-F hade även kritiserats för enbeställning av delserie 2 och 3 till JA 37. (Kritiken var inte befogad. Detblev ett mycket bra avtal.) Ledningen av FMV-F var alltså inte så populärbland vissa politiker. Därför föreslog FMV-F att Saab själva borde framförai&n till departementschefen. Denne fick då avgöra om försvaret skulle fa iuppdrag att undersöka detta svenska projekt som ett alternativ till ett utländsktflygplan. Det var den sista chansen. Saab framförde alltså sitt förslag tillförsvarsdepartementet i december 1979.
Sent 1979 till hösten 1981Händelser:
1980 • C Föd fastställer de politiska kraven för ett nyttenhetsflygplan (Svensk-JAS)

• Februari: Stort möte mellan departementet, industrin ochmyndigheterna. C Föd fastställer villkoren för projekten ochhur anskaffningen skulle ske.
• Mars: Riksdagsbeslut om utredning av ett nyttenhetsflygplan, svenskt eller utländskt.
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  �� ÖB ger ut sina direktiv för myndigheternas ansvar   
   och arbetsområden. 

 (��1 april: Ny CFMV-F, Gunnar Lindqvist.) 
 �� FMV beställer offertarbete och förprojektarbete    

   ”solidariskt” av Saab, VFA, LME och SRA.

 �� Aug: IG JAS bildas.

1981 �� Mars: FFV vill vara med i IG JAS.
 �� April: MFK79 lämnar sitt betänkande.

  �� April. FMV lämnar offertförfrågan på utveckling    
   och tillverkning av ovanstående industrigrupp och   
   direktleverantörerna. Det samma gällde de utländska   
   alternativen. 

 �� Maj: Eric Krönmark slutar. Ersätts med Torsten Gustafsson.

 �� Juni: Offerterna lämnas. Preliminär utvärdering påbörjas   
   vid FMV.

 �� 19/8: Orientering för nya CFöd. 

 �� Aug – okt: Diskussioner mellan IG JAS och FMV angående  
   offerterna.

 �� Okt��)09�OlPQDU�VLQD�UHNRPPHQGDWLRQHU�L�À\JSODQVIUnJDQ��
   till ÖB.

 �� 14/10 lämnar ÖB sitt ställningstagande till regeringen

De politiska kraven.
Eric Krönmark ansåg nu att utredningarna skulle koncentreras mot ett nytt 
LQKHPVNW�HQKHWVÀ\JSODQ��QX�EHQlPQW�VYHQVN�-$6��VDPWLGLJW�VRP�XWOlQGVND�
lösningar borde undersökas. Innan han gick vidare förankrade han idén 
hos andra politiker som var intresserade av ett bra försvar och en bra 
högteknologisk industri. Men han ansåg även att det var nödvändigt att man 
borde göra anskaffningen på ett annat sätt än förut. Det var bland annat att 
industrin skulle ta på sig ett mer omfattande och långsiktigt ansvar än förut. 
Det ansågs nödvändigt för att få ett godkännande i riksdagen.

För att ge svensk industri en chans ställde Krönmark följande krav:

 1. Industrin skulle ta ett betydligt större (ekonomiskt) ansvar,   
  men en större risk.

 2. Upphandlingen skulle ske på ett annat sätt än vad som gällde  
  för Viggen.

 3. Ökat samarbete med utländsk industri. 

  4. Flygplanets vikt får inte vara större än halva Viggens vikt

Punkt 1 och 2: Från försvarsdepartementet (Föd) menade man att utveckling 
RFK�WLOOYHUNQLQJ�DY�À\JSODQHW�VNXOOH�NRQWUDNWHUDV�PHG�IDVW�SULV�IUnQ�E|UMDQ��
I och med att en stor del av kostnaderna härrör från utvecklingsarbetet med 
dess osäkerhet och dess inverkan på serietillverkningen kan en leverantör 
inte acceptera ett fast pris på ett tidigt läge utan att lägga på mycket stora 
marginaler. I sådana beställningar, som här är aktuella, kan en leverantör 
i verkligheten aldrig ansvara för kostnaderna i mer än 10 år framåt, oftast 
mindre. Erfarenheten visar att en leverantör inte från början kan garantera 
mer av kostnaderna än högst cirka 20 – 30 % av LCC när det gäller projekt 
med hög utvecklingsandel. 

Kravet var större ansvar men högre risk. Formuleringen tolkades av Saab 
så att ordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande men även att det medförde 
stora befogenheter att välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga val 
sker under projektets 3 – 4 första år. Men konsekvensen därav sträcker sig 30  
– 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiska ansvar upphört

Punkt 2: Denna punkt innehöll även att projektet inte skulle styras från 
statens sida såsom förut. Staberna skulle vara mer aktiva gentemot industrin 
och projektet skulle styras av en speciell grupp hos ÖB. Det var ett sätt 
att demonstrera för riksdagen att man skulle frångå tidigare erfarenheter. 
Förmodligen krävde även Saab denna ändring. Saab ville inte längre ha 
FMV-F till motpart. 

Punkt 3: Denna punkt grundar sig på föreställningen att samarbete mellan 
ÀHUD� SDUWHU� lU� P\FNHW� O|QVDPW�� 'HW� ¿QQV� PnQJD� H[HPSHO� Sn� PRWVDWVHQ��
Generellt kan man påstå att samarbete inom högteknologiska branscher 
bara lönar sig om man ser en följd av liknande projekt framöver; aldrig vid 
enstaka fall. Vitsen med samarbete rörande utveckling och tillverkning är 

• ÖB ger ut sina direktiv för myndigheternas ansvaroch arbetsområden.
(• 1 april: Ny CFMV-F, Gunnar Lindqvist.)
• FMV beställer offertarbete och förprojektarbete"solidariskt" av Saab, VFA, LME och SRA.
• Aug: IG JAS bildas.

1981 • Mars: FFV vill vara med i IG JAS.
• April: MFK79 lämnar sitt betänkande.
• April. FMV lämnar offertförfrågan på utvecklingoch tillverkning av ovanstående industrigrupp ochdirektleverantörerna. Det samma gällde de utländskaalternativen.
• Maj: Eric Krönmark slutar. Ersätts med Torsten Gustafsson.
• Juni: Offerterna lämnas. Preliminär utvärdering påbörjasvid FMV.
• 19/8: Orientering för nya CFöd.
• Aug — okt: Diskussioner mellan IG JAS och FMV angåendeofferterna.
• Okt: FMV lämnar sina rekommendationer i flygplansfrågantill ÖB.
• 14/10 lämnar ÖB sitt ställningstagande till regeringen

De politiska kraven.Eric Krönmark ansåg nu att utredningarna skulle koncentreras mot ett nyttinhemskt enhetsflygplan, nu benämnt svensk-JAS, samtidigt som utländskalösningar borde undersökas. Innan han gick vidare förankrade han i&nhos andra politiker som var intresserade av ett bra försvar och en brahögteknologisk industri. Men han ansåg även att det var nödvändigt att manborde göra anskaffningen på ett annat sätt än förut. Det var bland annat attindustrin skulle ta på sig ett mer omfattande och långsiktigt ansvar än förut.Det ansågs nödvändigt för att få ett godkännande i riksdagen.
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För att ge svensk industri en chans ställde Krönmark följande krav:
1. Industrin skulle ta ett betydligt större (ekonomiskt) ansvar,men en större risk.
2. Upphandlingen skulle ske på ett annat sätt än vad som gälldeför Viggen.
3. Ökat samarbete med utländsk industri.
4. Flygplanets vikt får inte vara större än halva Viggens vikt

Punkt 1 och 2: Från försvarsdepartementet (Föd) menade man att utvecklingoch tillverkning av flygplanet skulle kontrakteras med fast pris från början.I och med att en stor del av kostnaderna härrör från utvecklingsarbetet meddess osäkerhet och dess inverkan på serietillverkningen kan en leverantörinte acceptera ett fast pris på ett tidigt läge utan att lägga på mycket storamarginaler. I sådana beställningar, som här är aktuella, kan en leverantöri verkligheten aldrig ansvara för kostnaderna i mer än 10 år framåt, oftastmindre. Erfarenheten visar att en leverantör inte från början kan garanteramer av kostnaderna än högst cirka 20 — 30 % av LCC när det gäller projektmed hög utvecklingsandel.Kravet var större ansvar men högre risk. Formuleringen tolkades av Saabså att ordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande men även att det medfördestora befogenheter att välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga valsker under projektets 3 — 4 första år. Men konsekvensen därav sträcker sig 30— 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiska ansvar upphörtPunkt 2: Denna punkt innehöll även att projektet inte skulle styras frånstatens sida såsom förut. Staberna skulle vara mer aktiva gentemot industrinoch projektet skulle styras av en speciell grupp hos ÖB. Det var ett sättatt demonstrera för riksdagen att man skulle frångå tidigare erfarenheter.Förmodligen krävde även Saab denna ändring. Saab ville inte längre haFMV-F till motpart.Punkt 3: Denna punkt grundar sig på föreställningen att samarbete mellanflera parter är mycket lönsamt. Det finns många exempel på motsatsen.Generellt kan man påstå att samarbete inom högteknologiska branscherbara lönar sig om man ser en följd av liknande projekt framöver; aldrig videnstaka fall. Vitsen med samarbete rörande utveckling och tillverkning är
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  �� ÖB ger ut sina direktiv för myndigheternas ansvar   
   och arbetsområden. 

 (��1 april: Ny CFMV-F, Gunnar Lindqvist.) 
 �� FMV beställer offertarbete och förprojektarbete    

   ”solidariskt” av Saab, VFA, LME och SRA.

 �� Aug: IG JAS bildas.

1981 �� Mars: FFV vill vara med i IG JAS.
 �� April: MFK79 lämnar sitt betänkande.

  �� April. FMV lämnar offertförfrågan på utveckling    
   och tillverkning av ovanstående industrigrupp och   
   direktleverantörerna. Det samma gällde de utländska   
   alternativen. 

 �� Maj: Eric Krönmark slutar. Ersätts med Torsten Gustafsson.

 �� Juni: Offerterna lämnas. Preliminär utvärdering påbörjas   
   vid FMV.

 �� 19/8: Orientering för nya CFöd. 

 �� Aug – okt: Diskussioner mellan IG JAS och FMV angående  
   offerterna.

 �� Okt��)09�OlPQDU�VLQD�UHNRPPHQGDWLRQHU�L�À\JSODQVIUnJDQ��
   till ÖB.

 �� 14/10 lämnar ÖB sitt ställningstagande till regeringen

De politiska kraven.
Eric Krönmark ansåg nu att utredningarna skulle koncentreras mot ett nytt 
LQKHPVNW�HQKHWVÀ\JSODQ��QX�EHQlPQW�VYHQVN�-$6��VDPWLGLJW�VRP�XWOlQGVND�
lösningar borde undersökas. Innan han gick vidare förankrade han idén 
hos andra politiker som var intresserade av ett bra försvar och en bra 
högteknologisk industri. Men han ansåg även att det var nödvändigt att man 
borde göra anskaffningen på ett annat sätt än förut. Det var bland annat att 
industrin skulle ta på sig ett mer omfattande och långsiktigt ansvar än förut. 
Det ansågs nödvändigt för att få ett godkännande i riksdagen.

För att ge svensk industri en chans ställde Krönmark följande krav:

 1. Industrin skulle ta ett betydligt större (ekonomiskt) ansvar,   
  men en större risk.

 2. Upphandlingen skulle ske på ett annat sätt än vad som gällde  
  för Viggen.

 3. Ökat samarbete med utländsk industri. 

  4. Flygplanets vikt får inte vara större än halva Viggens vikt

Punkt 1 och 2: Från försvarsdepartementet (Föd) menade man att utveckling 
RFK�WLOOYHUNQLQJ�DY�À\JSODQHW�VNXOOH�NRQWUDNWHUDV�PHG�IDVW�SULV�IUnQ�E|UMDQ��
I och med att en stor del av kostnaderna härrör från utvecklingsarbetet med 
dess osäkerhet och dess inverkan på serietillverkningen kan en leverantör 
inte acceptera ett fast pris på ett tidigt läge utan att lägga på mycket stora 
marginaler. I sådana beställningar, som här är aktuella, kan en leverantör 
i verkligheten aldrig ansvara för kostnaderna i mer än 10 år framåt, oftast 
mindre. Erfarenheten visar att en leverantör inte från början kan garantera 
mer av kostnaderna än högst cirka 20 – 30 % av LCC när det gäller projekt 
med hög utvecklingsandel. 

Kravet var större ansvar men högre risk. Formuleringen tolkades av Saab 
så att ordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande men även att det medförde 
stora befogenheter att välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga val 
sker under projektets 3 – 4 första år. Men konsekvensen därav sträcker sig 30  
– 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiska ansvar upphört

Punkt 2: Denna punkt innehöll även att projektet inte skulle styras från 
statens sida såsom förut. Staberna skulle vara mer aktiva gentemot industrin 
och projektet skulle styras av en speciell grupp hos ÖB. Det var ett sätt 
att demonstrera för riksdagen att man skulle frångå tidigare erfarenheter. 
Förmodligen krävde även Saab denna ändring. Saab ville inte längre ha 
FMV-F till motpart. 

Punkt 3: Denna punkt grundar sig på föreställningen att samarbete mellan 
ÀHUD� SDUWHU� lU� P\FNHW� O|QVDPW�� 'HW� ¿QQV� PnQJD� H[HPSHO� Sn� PRWVDWVHQ��
Generellt kan man påstå att samarbete inom högteknologiska branscher 
bara lönar sig om man ser en följd av liknande projekt framöver; aldrig vid 
enstaka fall. Vitsen med samarbete rörande utveckling och tillverkning är 

• ÖB ger ut sina direktiv för myndigheternas ansvaroch arbetsområden.
(• 1 april: Ny CFMV-F, Gunnar Lindqvist.)
• FMV beställer offertarbete och förprojektarbete"solidariskt" av Saab, VFA, LME och SRA.
• Aug: IG JAS bildas.

1981 • Mars: FFV vill vara med i IG JAS.
• April: MFK79 lämnar sitt betänkande.
• April. FMV lämnar offertförfrågan på utvecklingoch tillverkning av ovanstående industrigrupp ochdirektleverantörerna. Det samma gällde de utländskaalternativen.
• Maj: Eric Krönmark slutar. Ersätts med Torsten Gustafsson.
• Juni: Offerterna lämnas. Preliminär utvärdering påbörjasvid FMV.
• 19/8: Orientering för nya CFöd.
• Aug — okt: Diskussioner mellan IG JAS och FMV angåendeofferterna.
• Okt: FMV lämnar sina rekommendationer i flygplansfrågantill ÖB.
• 14/10 lämnar ÖB sitt ställningstagande till regeringen

De politiska kraven.Eric Krönmark ansåg nu att utredningarna skulle koncentreras mot ett nyttinhemskt enhetsflygplan, nu benämnt svensk-JAS, samtidigt som utländskalösningar borde undersökas. Innan han gick vidare förankrade han i&nhos andra politiker som var intresserade av ett bra försvar och en brahögteknologisk industri. Men han ansåg även att det var nödvändigt att manborde göra anskaffningen på ett annat sätt än förut. Det var bland annat attindustrin skulle ta på sig ett mer omfattande och långsiktigt ansvar än förut.Det ansågs nödvändigt för att få ett godkännande i riksdagen.
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För att ge svensk industri en chans ställde Krönmark följande krav:
1. Industrin skulle ta ett betydligt större (ekonomiskt) ansvar,men en större risk.
2. Upphandlingen skulle ske på ett annat sätt än vad som gälldeför Viggen.
3. Ökat samarbete med utländsk industri.
4. Flygplanets vikt får inte vara större än halva Viggens vikt

Punkt 1 och 2: Från försvarsdepartementet (Föd) menade man att utvecklingoch tillverkning av flygplanet skulle kontrakteras med fast pris från början.I och med att en stor del av kostnaderna härrör från utvecklingsarbetet meddess osäkerhet och dess inverkan på serietillverkningen kan en leverantörinte acceptera ett fast pris på ett tidigt läge utan att lägga på mycket storamarginaler. I sådana beställningar, som här är aktuella, kan en leverantöri verkligheten aldrig ansvara för kostnaderna i mer än 10 år framåt, oftastmindre. Erfarenheten visar att en leverantör inte från början kan garanteramer av kostnaderna än högst cirka 20 — 30 % av LCC när det gäller projektmed hög utvecklingsandel.Kravet var större ansvar men högre risk. Formuleringen tolkades av Saabså att ordet ansvar var ett ekonomiskt åtagande men även att det medfördestora befogenheter att välja alla viktiga tekniska lösningar. Dessa viktiga valsker under projektets 3 — 4 första år. Men konsekvensen därav sträcker sig 30— 40 år fram i tiden, långt efter det att industrins ekonomiska ansvar upphörtPunkt 2: Denna punkt innehöll även att projektet inte skulle styras frånstatens sida såsom förut. Staberna skulle vara mer aktiva gentemot industrinoch projektet skulle styras av en speciell grupp hos ÖB. Det var ett sättatt demonstrera för riksdagen att man skulle frångå tidigare erfarenheter.Förmodligen krävde även Saab denna ändring. Saab ville inte längre haFMV-F till motpart.Punkt 3: Denna punkt grundar sig på föreställningen att samarbete mellanflera parter är mycket lönsamt. Det finns många exempel på motsatsen.Generellt kan man påstå att samarbete inom högteknologiska branscherbara lönar sig om man ser en följd av liknande projekt framöver; aldrig videnstaka fall. Vitsen med samarbete rörande utveckling och tillverkning är
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DWW�GHOD�Sn�DUEHWHW�I|U�ÀHUD�REMHNW�RFK�GlUPHG�NXQGH�MlPQD�XW�EHOlJJQLQJHQ�
på utvecklings- och tillverkningsresurserna. För Gripen fanns ingen likartad 
SDUWQHU�VRP�YDU�LQULNWDW�Sn�HWW�OLNQDQGH�À\JSODQ��'HW�YDU�QRJ�WXU��(UIDUHQKHWHQ�
Sn� VDPDUEHWH� Sn� À\JV\VWHP� XWRPODQGV� I|UVNUlFNHU�� 'HW� EOLU� DYVHYlUW� PHU�
byråkrati. 

Samarbete och köp utifrån ökade litet. Nya objekt var exempelvis raketstol 
och landställ. Nya svenska delsystem var datorsystemet.

Punkt 4 var förhastad ansåg FMV. Man borde studera optimal storlek 
med hänsyn till hotbild, taktiska krav, tillgänglig teknologi inom nära framtid 
samt kostnader. Att välja 50 % av Viggen var ett politiskt krav, förmodligen 
kommande från Saab. Därvid hade man förutsatt GE-F404 som motor. Man 
I|UXWVSnGGH� DWW� À\JSODQHW� VNXOOH� NRVWD� FLUND� ��� �� DY� 9LJJHQV�� 0HQ� GHW�
OLOOD�À\JSODQHW�NUlYGH�H[WUHPW�XWQ\WWMDQGH�DY�Q\�RFK�L�YLVVD�IDOO�NRPPDQGH�
teknik. Det innebar en hög nivå av innovationer och därmed risker, inte minst 
ekonomiska. 

I stället för av att ta erfarenheterna från Viggen slog man in på ett helt annat 
DQVNDIIQLQJVI|UIDUDQGH��VRP�KDGH�PLVVO\FNDWV�WLGLJDUH�LQRP�À\JEUDQVFKHQ��
Idén om det nya ”anskaffningssättet” var egentligen varken bra eller ny.

Frågan för FMV-F var om dessa krav skulle anammas utan vidare. Men vi 
hoppades ju på att ett svenskt alternativ skulle kunna visa sig vara det bästa. 
Vår och andras erfarenhet pekade dock på att leverantören inte skulle kunna 
ta ett så stort ansvar som politikerna krävde i detta läge. Men vi förstod att 
riksdagen måste ges ett mycket förmånligt förslag för att fatta beslut. Det var 
nog nödvändigt, tyvärr. 

Men vad skulle hända, om det hände som inte var otroligt? (och som 
hände 1988). Det vill säga krav på omförhandling och krav på mer pengar? 
)09�YDOGH�DWW�ÀDJJD�I|U�DWW�GHW�IDQQV�VWRUD�ULVNHU.    

9LNWLJDVW�YDU�lQGn�DWW�GHW�EOHY�HWW�EUD�À\JSODQ�UHGDQ�IUnQ�E|UMDQ. CFV 
KDGH�HQ�KHOW�DQQDQ�V\Q��+DQ�DQVnJ�DWW�GHW�À\JSODQ�YL�QX�GLVNXWHUDU�WUROLJHQ�
LQWH�VNXOOH�YDUD�GHW�À\JSODQ�VRP�YL�WLOO�VOXW�VNXOOH�DQVNDIID��'HW�YDU�GlUI|U�
LQWH�Vn�YLNWLJW�PHG�VSHFL¿NDWLRQHU��'HWWD�NRP�GHOV�VRP�GLUHNWLY�IUnQ�&)9�64 
dels något senare i ett handbrev till C FMV-F. Det stämde inte alls med 
SROLWLNHUQDV�NUDY�Sn�IDVW�SULV��&)9�KDGH�QRJ�WURQ�DWW�RP�PDQ�EDUD�¿FN�LJnQJ�
Saab skulle man kunna lösa eventuella problem senare.

64 CFV 1982-01-15, H 480:6018, FS/Plan, Mj Hellstrand, Kontraktsförhandlingar 
svensk JAS.

Organisationen inom industrin 
Huvudleverantörsfrågan. 
Saabs roll som huvudleverantör hade diskuterats och prövats alltsedan 
1950-talet. I början av 1960-talet hade KFF gett Saab ett mer långtgående 
DQVYDU�I|U�À\JSODQ����EHWUlIIDQGH�IUDPI|UDOOW�XW|NDGH�EHIRJHQKHWHU�JHQWHPRW�
övriga medleverantörer. Kontrakten mellan KFF och de senare hade överlåtits 
till Saab. Dåvarande regering uppfattade detta som en farlig väg som kunde ha 
gett Saab en alltför stark monopolställning. Försvarsdepartementet tvingade 
därför KFF att ta tillbaka en del av de befogenheter som KFF lämnat över 
till Saab. Bland annat beordrades KFF att återta kontrakten med LME, SRA, 
$*$��657�PHG�ÀHUD��(WW�P|QVWHU�PHG�6DDE�VRP�KXYXGOHYHUDQW|U�RFK�FD����
sid- och medleverantörer etablerades. Det fungerade.

Följaktligen gjorde nu 1980 års regering en helomvändning i förhållande 
till 1965 års regering. Departementschefen hade önskat en part från industrin. 
Någon annan än Saab kunde naturligtvis inte komma i fråga. De övriga 
industrierna ville givetvis vara med, men inte låta sig domineras av Saab. 

Den 5 mars 1980 kallade försvarsminister Eric Krönmark ledande 
personer från samtliga inblandade industrier för att delge sin inställning till 
anskaffning av svensk JAS. Närvarande var Saab, VFA, LME, SRA, BAAB, 
SATT, PEAB och FFV samt statssekreteraren, chefen för ÖB:s ledningsgrupp 
(Bengt Lehander) och C FMV-F till ett informationsmöte. Han delgav då 
industrin att han hade hopp om att kunna driva igenom ett beslut i positiv 
riktning. Han upprepade också inför alla övriga leverantörer vad han tidigare 
meddelat Saab, det vill säga de ovan fyra kraven m.m. Försvarsministern 
ville ha en sammanhållande part på industrisidan och en på statens sida. 

Men samtidigt skulle alternativ med anskaffning från utlandet utredas av 
FMV enligt regeringens direktiv och riksdagens beslut. Det skulle onekligen 
vara bra att få en seriös jämförelse mellan en inhemsk och en utländsk 
DQVNDIIQLQJ�DY�HWW�Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ��GlU�I|U��RFK�QDFNGHODUQD�PHG�GH�ROLND�
alternativen kunde belysas ur alla synvinklar. Det borde rensa luften och 
utgöra en god grund för framtida handlande. 

Som en kompromiss bildade Saab, VFA, LME och SRA i augusti 
1980 bolaget Industrigruppen JAS, IG JAS. Vitsen var att de viktigaste 
OHYHUDQW|UHUQD�¿FN�HQ�YLVV�LQV\Q�L�6DDE�VRP�VDPPDQKnOODQGH��0HQ�,*�-$6�

att dela på arbetet för flera objekt och därmed kunde jämna ut beläggningenpå utvecklings- och tillverkningsresurserna. För Gripen fanns ingen likartadpartner som var inriktat på ett liknande flygplan. Det var nog tur. Erfarenhetenpå samarbete på flygsystem utomlands förskräcker. Det blir avsevärt merbyråkrati.Samarbete och köp utifrån ökade litet. Nya objekt var exempelvis raketstoloch landställ. Nya svenska delsystem var datorsystemet.Punkt 4 var förhastad ansåg FMV. Man borde studera optimal storlekmed hänsyn till hotbild, taktiska krav, tillgänglig teknologi inom nära framtidsamt kostnader. Att välja 50 % av Viggen var ett politiskt krav, förmodligenkommande från Saab. Därvid hade man förutsatt GE-F404 som motor. Manförutspådde att flygplanet skulle kosta cirka 65 % av Viggens. Men detlilla flygplanet krävde extremt utnyttjande av ny och i vissa fall kommandeteknik. Det innebar en hög nivå av innovationer och därmed risker, inte minstekonomiska.I stället för av att ta erfarenheterna från Viggen slog man in på ett helt annatanskaffningsförfarande, som hade misslyckats tidigare inom flygbranschen.Iden om det nya "anskaffningssättet" var egentligen varken bra eller ny.Frågan för FMV-F var om dessa krav skulle anammas utan vidare. Men vihoppades ju på att ett svenskt alternativ skulle kunna visa sig vara det bästa.Vår och andras erfarenhet pekade dock på att leverantören inte skulle kunnata ett så stort ansvar som politikerna krävde i detta läge. Men vi förstod attriksdagen måste ges ett mycket förmånligt förslag för att fatta beslut. Det varnog nödvändigt, tyvärr.Men vad skulle hända, om det hände som inte var otroligt? (och somhände 1988). Det vill säga krav på omförhandling och krav på mer pengar?FMV valde att flagga för att det fanns stora risker.Viktigast var ändå att det blev ett bra flygplan redan från början. CFVhade en helt annan syn. Han ansåg att det flygplan vi nu diskuterar troligeninte skulle vara det flygplan som vi till slut skulle anskaffa. Det var därförinte så viktigt med specifikationer. Detta kom dels som direktiv från CFV,64dels något senare i ett handbrev till C FMV-F. Det stämde inte alls medpolitikernas krav på fast pris. CFV hade nog tron att om man bara fick igångSaab skulle man kunna lösa eventuella problem senare.
64 CFV 1982-01-15, H 480:6018, FS/Plan, Mj Hellstrand, Kontraktsförhandlingarsvensk JAS.
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Organisationen inom industrinHuvudleverantörsfrågan.Saabs roll som huvudleverantör hade diskuterats och prövats alltsedan1950-talet. I början av 1960-talet hade KFF gett Saab ett mer långtgåendeansvar för flygplan 37 beträffande framförallt utökade befogenheter gentemotövriga medleverantörer. Kontrakten mellan KFF och de senare hade överlåtitstill Saab. Dåvarande regering uppfattade detta som en farlig väg som kunde hagett Saab en alltför stark monopolställning. Försvarsdepartementet tvingadedärför KFF att ta tillbaka en del av de befogenheter som KFF lämnat övertill Saab. Bland annat beordrades KFF att återta kontrakten med LME, SRA,AGA, SRT med flera. Ett mönster med Saab som huvudleverantör och ca 10sid- och medleverantörer etablerades. Det fungerade.Följaktligen gjorde nu 1980 års regering en helomvändning i förhållandetill 1965 års regering. Departementschefen hade önskat en part från industrin.Någon annan än Saab kunde naturligtvis inte komma i fråga. De övrigaindustrierna ville givetvis vara med, men inte låta sig domineras av Saab.Den 5 mars 1980 kallade försvarsminister Eric Krönmark ledandepersoner från samtliga inblandade industrier för att delge sin inställning tillanskaffning av svensk JAS. Närvarande var Saab, VFA, LME, SRA, BAAB,SATT, PEAB och FFV samt statssekreteraren, chefen för ÖB:s ledningsgrupp(Bengt Lehander) och C FMV-F till ett informationsmöte. Han delgav dåindustrin att han hade hopp om att kunna driva igenom ett beslut i positivriktning. Han upprepade också inför alla övriga leverantörer vad han tidigaremeddelat Saab, det vill säga de ovan fyra kraven m.m. Försvarsministernville ha en sammanhållande part på industrisidan och en på statens sida.Men samtidigt skulle alternativ med anskaffning från utlandet utredas avFMV enligt regeringens direktiv och riksdagens beslut. Det skulle onekligenvara bra att få en seriös jämförelse mellan en inhemsk och en utländskanskaffning av ett nytt enhetsflygplan, där för- och nackdelarna med de olikaalternativen kunde belysas ur alla synvinklar. Det borde rensa luften ochutgöra en god grund för framtida handlande.Som en kompromiss bildade Saab, VFA, LME och SRA i augusti1980 bolaget Industrigruppen JAS, IG JAS. Vitsen var att de viktigasteleverantörerna fick en viss insyn i Saab som sammanhållande. Men IG JAS
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DWW�GHOD�Sn�DUEHWHW�I|U�ÀHUD�REMHNW�RFK�GlUPHG�NXQGH�MlPQD�XW�EHOlJJQLQJHQ�
på utvecklings- och tillverkningsresurserna. För Gripen fanns ingen likartad 
SDUWQHU�VRP�YDU�LQULNWDW�Sn�HWW�OLNQDQGH�À\JSODQ��'HW�YDU�QRJ�WXU��(UIDUHQKHWHQ�
Sn� VDPDUEHWH� Sn� À\JV\VWHP� XWRPODQGV� I|UVNUlFNHU�� 'HW� EOLU� DYVHYlUW� PHU�
byråkrati. 

Samarbete och köp utifrån ökade litet. Nya objekt var exempelvis raketstol 
och landställ. Nya svenska delsystem var datorsystemet.

Punkt 4 var förhastad ansåg FMV. Man borde studera optimal storlek 
med hänsyn till hotbild, taktiska krav, tillgänglig teknologi inom nära framtid 
samt kostnader. Att välja 50 % av Viggen var ett politiskt krav, förmodligen 
kommande från Saab. Därvid hade man förutsatt GE-F404 som motor. Man 
I|UXWVSnGGH� DWW� À\JSODQHW� VNXOOH� NRVWD� FLUND� ��� �� DY� 9LJJHQV�� 0HQ� GHW�
OLOOD�À\JSODQHW�NUlYGH�H[WUHPW�XWQ\WWMDQGH�DY�Q\�RFK�L�YLVVD�IDOO�NRPPDQGH�
teknik. Det innebar en hög nivå av innovationer och därmed risker, inte minst 
ekonomiska. 

I stället för av att ta erfarenheterna från Viggen slog man in på ett helt annat 
DQVNDIIQLQJVI|UIDUDQGH��VRP�KDGH�PLVVO\FNDWV�WLGLJDUH�LQRP�À\JEUDQVFKHQ��
Idén om det nya ”anskaffningssättet” var egentligen varken bra eller ny.

Frågan för FMV-F var om dessa krav skulle anammas utan vidare. Men vi 
hoppades ju på att ett svenskt alternativ skulle kunna visa sig vara det bästa. 
Vår och andras erfarenhet pekade dock på att leverantören inte skulle kunna 
ta ett så stort ansvar som politikerna krävde i detta läge. Men vi förstod att 
riksdagen måste ges ett mycket förmånligt förslag för att fatta beslut. Det var 
nog nödvändigt, tyvärr. 

Men vad skulle hända, om det hände som inte var otroligt? (och som 
hände 1988). Det vill säga krav på omförhandling och krav på mer pengar? 
)09�YDOGH�DWW�ÀDJJD�I|U�DWW�GHW�IDQQV�VWRUD�ULVNHU.    

9LNWLJDVW�YDU�lQGn�DWW�GHW�EOHY�HWW�EUD�À\JSODQ�UHGDQ�IUnQ�E|UMDQ. CFV 
KDGH�HQ�KHOW�DQQDQ�V\Q��+DQ�DQVnJ�DWW�GHW�À\JSODQ�YL�QX�GLVNXWHUDU�WUROLJHQ�
LQWH�VNXOOH�YDUD�GHW�À\JSODQ�VRP�YL�WLOO�VOXW�VNXOOH�DQVNDIID��'HW�YDU�GlUI|U�
LQWH�Vn�YLNWLJW�PHG�VSHFL¿NDWLRQHU��'HWWD�NRP�GHOV�VRP�GLUHNWLY�IUnQ�&)9�64 
dels något senare i ett handbrev till C FMV-F. Det stämde inte alls med 
SROLWLNHUQDV�NUDY�Sn�IDVW�SULV��&)9�KDGH�QRJ�WURQ�DWW�RP�PDQ�EDUD�¿FN�LJnQJ�
Saab skulle man kunna lösa eventuella problem senare.

64 CFV 1982-01-15, H 480:6018, FS/Plan, Mj Hellstrand, Kontraktsförhandlingar 
svensk JAS.

Organisationen inom industrin 
Huvudleverantörsfrågan. 
Saabs roll som huvudleverantör hade diskuterats och prövats alltsedan 
1950-talet. I början av 1960-talet hade KFF gett Saab ett mer långtgående 
DQVYDU�I|U�À\JSODQ����EHWUlIIDQGH�IUDPI|UDOOW�XW|NDGH�EHIRJHQKHWHU�JHQWHPRW�
övriga medleverantörer. Kontrakten mellan KFF och de senare hade överlåtits 
till Saab. Dåvarande regering uppfattade detta som en farlig väg som kunde ha 
gett Saab en alltför stark monopolställning. Försvarsdepartementet tvingade 
därför KFF att ta tillbaka en del av de befogenheter som KFF lämnat över 
till Saab. Bland annat beordrades KFF att återta kontrakten med LME, SRA, 
$*$��657�PHG�ÀHUD��(WW�P|QVWHU�PHG�6DDE�VRP�KXYXGOHYHUDQW|U�RFK�FD����
sid- och medleverantörer etablerades. Det fungerade.

Följaktligen gjorde nu 1980 års regering en helomvändning i förhållande 
till 1965 års regering. Departementschefen hade önskat en part från industrin. 
Någon annan än Saab kunde naturligtvis inte komma i fråga. De övriga 
industrierna ville givetvis vara med, men inte låta sig domineras av Saab. 

Den 5 mars 1980 kallade försvarsminister Eric Krönmark ledande 
personer från samtliga inblandade industrier för att delge sin inställning till 
anskaffning av svensk JAS. Närvarande var Saab, VFA, LME, SRA, BAAB, 
SATT, PEAB och FFV samt statssekreteraren, chefen för ÖB:s ledningsgrupp 
(Bengt Lehander) och C FMV-F till ett informationsmöte. Han delgav då 
industrin att han hade hopp om att kunna driva igenom ett beslut i positiv 
riktning. Han upprepade också inför alla övriga leverantörer vad han tidigare 
meddelat Saab, det vill säga de ovan fyra kraven m.m. Försvarsministern 
ville ha en sammanhållande part på industrisidan och en på statens sida. 

Men samtidigt skulle alternativ med anskaffning från utlandet utredas av 
FMV enligt regeringens direktiv och riksdagens beslut. Det skulle onekligen 
vara bra att få en seriös jämförelse mellan en inhemsk och en utländsk 
DQVNDIIQLQJ�DY�HWW�Q\WW�HQKHWVÀ\JSODQ��GlU�I|U��RFK�QDFNGHODUQD�PHG�GH�ROLND�
alternativen kunde belysas ur alla synvinklar. Det borde rensa luften och 
utgöra en god grund för framtida handlande. 

Som en kompromiss bildade Saab, VFA, LME och SRA i augusti 
1980 bolaget Industrigruppen JAS, IG JAS. Vitsen var att de viktigaste 
OHYHUDQW|UHUQD�¿FN�HQ�YLVV�LQV\Q�L�6DDE�VRP�VDPPDQKnOODQGH��0HQ�,*�-$6�

att dela på arbetet för flera objekt och därmed kunde jämna ut beläggningenpå utvecklings- och tillverkningsresurserna. För Gripen fanns ingen likartadpartner som var inriktat på ett liknande flygplan. Det var nog tur. Erfarenhetenpå samarbete på flygsystem utomlands förskräcker. Det blir avsevärt merbyråkrati.Samarbete och köp utifrån ökade litet. Nya objekt var exempelvis raketstoloch landställ. Nya svenska delsystem var datorsystemet.Punkt 4 var förhastad ansåg FMV. Man borde studera optimal storlekmed hänsyn till hotbild, taktiska krav, tillgänglig teknologi inom nära framtidsamt kostnader. Att välja 50 % av Viggen var ett politiskt krav, förmodligenkommande från Saab. Därvid hade man förutsatt GE-F404 som motor. Manförutspådde att flygplanet skulle kosta cirka 65 % av Viggens. Men detlilla flygplanet krävde extremt utnyttjande av ny och i vissa fall kommandeteknik. Det innebar en hög nivå av innovationer och därmed risker, inte minstekonomiska.I stället för av att ta erfarenheterna från Viggen slog man in på ett helt annatanskaffningsförfarande, som hade misslyckats tidigare inom flygbranschen.Iden om det nya "anskaffningssättet" var egentligen varken bra eller ny.Frågan för FMV-F var om dessa krav skulle anammas utan vidare. Men vihoppades ju på att ett svenskt alternativ skulle kunna visa sig vara det bästa.Vår och andras erfarenhet pekade dock på att leverantören inte skulle kunnata ett så stort ansvar som politikerna krävde i detta läge. Men vi förstod attriksdagen måste ges ett mycket förmånligt förslag för att fatta beslut. Det varnog nödvändigt, tyvärr.Men vad skulle hända, om det hände som inte var otroligt? (och somhände 1988). Det vill säga krav på omförhandling och krav på mer pengar?FMV valde att flagga för att det fanns stora risker.Viktigast var ändå att det blev ett bra flygplan redan från början. CFVhade en helt annan syn. Han ansåg att det flygplan vi nu diskuterar troligeninte skulle vara det flygplan som vi till slut skulle anskaffa. Det var därförinte så viktigt med specifikationer. Detta kom dels som direktiv från CFV,64dels något senare i ett handbrev till C FMV-F. Det stämde inte alls medpolitikernas krav på fast pris. CFV hade nog tron att om man bara fick igångSaab skulle man kunna lösa eventuella problem senare.
64 CFV 1982-01-15, H 480:6018, FS/Plan, Mj Hellstrand, Kontraktsförhandlingarsvensk JAS.
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var ett litet bolag med litet aktiekapital. Därför krävde FMV en solidarisk 
fullgörandegaranti från IG JAS ägarbolag. Dock ställde inte Volvo upp utan 
bara VFA.

Senare ville FFV vara med i IG JAS. Här fanns ett problem: FFV ägdes av 
staten. FFV var egentligen en del av FMV (konsult i underhållsfrågor). FFV 
utgjorde FMV-F:s leveranskontroll vid två av IG JAS företagen. Att FFV 
NRP�L�HQ�MlYVLWXDWLRQ�EHO\VWHV�HM��9lUVW�YDU�DWW�LQGXVWULQ�L�À\JSODQIUnJDQ�LQWH�
blev helt privat utan delvis statlig. Men trots det blev FFV delägare i IG JAS.

Motparten inom staten. De statliga myndigheternas organisation
Saab ville ha en sammanhållande instans hos ÖB. För att utmanövrera FMV, 
den kunniga kunden, tog Saab upp en smutskastningskampanj mot FMV-F. 
Tekniske chefen vid Saab skrev i tidningen Ny Teknik att FMV nästan hade 
drivit Saab till konkursens brant genom sina alltför hårda krav. FMV kallade 
upp vederbörande till Stockholm för att redovisa dessa krav. Saab kunde 
LQWH� UHGRJ|UD� I|U�HWW�HQGD�H[HPSHO. Saab gick nu till olika instanser inom 
staten och till åtskilliga politiker och framförde att tidigare kostnadsökningar 
berodde på FMV-F:s orimliga krav. Samtidigt beskyllde man FMV-F:s 
tekniker för att detaljstyra industrin. 

Saabs beteende stred mot en utredning som Ingenjörsvetenskapsakademien 
hade gjort på 70-talet som påvisat att samverkan mellan vissa nyckelindustrier 
och deras krävande och kunniga statliga kunder varit en stark drivfjäder för vår 
industriella utveckling; exempelvis ASEA – Vattenfall, Ericsson – Televerket, 
%RIRUV�±�DUPp��RFK�PDULQI|UYDOWQLQJDUQD��6DDE�±�À\JI|UYDOWQLQJHQ��

Ytterligare påstående från Saab var att FMV inte behövde några tekniker. 
På sin höjd kunde FMV få ha några tekniker på en övergripande nivå, 
funktionell nivå. Vad nu det betyder. 

På våren 1980 kom ÖB:s direktiv om myndigheternas ansvar och 
arbetsuppgifter. Här bildades ÖB ledningsgrupp. Till chef utsågs Bengt 
Lehander. ÖB:s ledningsgrupp skulle styra inriktningen av verksamheten dels 
inom försvarets myndigheter och dels inom industrin. Det var praktiskt att 
ÖB hade en sådan grupp för koordination inom försvaret. Men skulle FMV 
eller ÖB:s ledningsgrupp ansvara för offerter, beställningar, förhandlingar, 
NRQWUROO�DY�SURYQLQJ�PHG�PHUD"�'HW�GH¿QLHUDGHV�LQWH�WLOOUlFNOLJW�EUD�

Samtidigt som FMV skulle begära offerter från industrigruppen förbjöds 
FMV att ha någon kontakt med industrigruppen som kunde påverka 
NRQVWUXNWLRQHQ� DY� À\JSODQHW�� 2UVDNHQ� DQJDYV� YDUD� DWW� )09� PnVWH� YDUD�
ojävig med hänsyn till de utländska leverantörerna. ÖB:s ledningsgrupp 
kunde däremot obegränsat diskutera med industrigruppen. På vilken sida var 
egentligen ÖB:s ledningsgrupp?

Problemet var att FMV bl.a. ansåg att valet av motor inte var rätt 
RFK� DWW� YDOHW� DY� YLQJNRQ¿JXUDWLRQ� YDU� WYLYHODNWLJW�� 9LG� WLGLJDUH� À\JSODQ�
diskuterades dylika val ingående mellan kund och leverantör efter 
optimeringsstudier; så kallad teknikupphandling. På så sätt hade kunden 
mer kontroll på livscykelkostnaderna, LCC. Den fördelen har man inte vid 
en konkurrensanskaffning. FMV begärde då av industrin att utreda andra 
alternativ till ovan nämnda problem. Med stöd av ÖB och CFV blockerade 
ÖB:s ledningsgrupp varje försök till att belysa alternativa lösningar. Motivet 
sades vara att det skulle vara en konkurrensupphandling. Men när ÖB skulle 
förorda JAS39 på våren 1982 efter avtalsförhandlarna krävde ÖB att C FMV-F 
personligen skulle garantera att styrsystem och motor vara realiserbara.   

Det nya anskaffningssätten medförde tyvärr sämre öppenhet mellan 
parterna. (Efter 1:a haveriet klagade SHK på att FMV inte hade mer noggrant 
kontrollerat Saab. Representanter på arbetande nivå från båda sidor vitsordade 
också att det nya anskaffningssättet var försvårande i arbetet.)

Saab kunde alltså 1980 inte ange ett enda exempel på att KFF och FMV-F 
ställt orimligt höga krav. Saab började snart inse vilken svår situation man 
hade tvingats in i. Ledningen vid Saab började förstå att fast pris innebar 
fast åtagande om FMV-F blev motparten i kommande förhandlingar. Det 
var synnerligen förvånande att ingen av försvarets andra myndigheter eller 
departementet förstod att smutskastningen var ett trick från Saab för att 
krypa ur ett konkret åtagande. Men ingen agerade. I och med att CFV inte 
agerade måste man väl anta att CFV inte var nöjd med KFF:s och FMV-F:s 
DQVNDIIQLQJ�DY�À\JSODQ�I|UH�*ULSHQ��9L�KDGH�MlPI|UW�YnUD�SURMHNWOHGQLQJDU�
PHG�86$)�V�RFK�86�1DY\V��9nUD�YDU�DOOWLG�PLQGUH��3ULVHW�Sn�YnUD�À\JSODQ�
var inte högre än de amerikanska motsvarigheterna – tvärtom! Det som också 
förvånade oss på FMV-F var hur snabbt vissa i staberna var beredda att överta 
FMV-F:s syssla.

var ett litet bolag med litet aktiekapital. Därför krävde FMV en solidariskfullgörandegaranti från IG JAS ägarbolag. Dock ställde inte Volvo upp utanbara VFA.Senare ville FFV vara med i IG JAS. Här fanns ett problem: FFV ägdes avstaten. FFV var egentligen en del av FMV (konsult i underhållsfrågor). FFVutgjorde FMV-F:s leveranskontroll vid två av IG JAS företagen. Att FFVkom i en jävsituation belystes ej. Värst var att industrin i flygplanfrågan inteblev helt privat utan delvis statlig. Men trots det blev FFV delägare i IG JAS.
Motparten inom staten. De statliga myndigheternas organisationSaab ville ha en sammanhållande instans hos ÖB. För att utmanövrera FMV,den kunniga kunden, tog Saab upp en smutskastningskampanj mot FMV-F.Tekniske chefen vid Saab skrev i tidningen Ny Teknik att FMV nästan hadedrivit Saab till konkursens brant genom sina alltför hårda krav. FMV kalladeupp vederbörande till Stockholm för att redovisa dessa krav. Saab kundeinte redogöra för ett enda exempel. Saab gick nu till olika instanser inomstaten och till åtskilliga politiker och framförde att tidigare kostnadsökningarberodde på FMV-F:s orimliga krav. Samtidigt beskyllde man FMV-F:stekniker för att detalj styra industrin.Saabs beteende stred mot en utredning som Ingenjörsvetenskapsakademienhade gjort på 70-talet som påvisat att samverkan mellan vissa nyckelindustrieroch deras krävande och kunniga statliga kunder varit en stark drivfjäder för vårindustriella utveckling; exempelvis ASEA— Vattenfall, Ericsson — Televerket,Bofors — arme- och marinförvaltningarna, Saab — flygförvaltningen.Ytterligare påstående från Saab var att FMV inte behövde några tekniker.På sin höjd kunde FMV få ha några tekniker på en övergripande nivå,funktionell nivå. Vad nu det betyder.På våren 1980 kom ÖB:s direktiv om myndigheternas ansvar ocharbetsuppgifter. Här bildades ÖB ledningsgrupp. Till chef utsågs BengtLehander. ÖB:s ledningsgrupp skulle styra inriktningen av verksamheten delsinom försvarets myndigheter och dels inom industrin. Det var praktiskt attÖB hade en sådan grupp för koordination inom försvaret. Men skulle FMVeller ÖB:s ledningsgrupp ansvara för offerter, beställningar, förhandlingar,kontroll av provning med mera? Det definierades inte tillräckligt bra.
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Samtidigt som FMV skulle begära offerter från industrigruppen förbjödsFMV att ha någon kontakt med industrigruppen som kunde påverkakonstruktionen av flygplanet. Orsaken angavs vara att FMV måste varaojävig med hänsyn till de utländska leverantörerna. ÖB:s ledningsgruppkunde däremot obegränsat diskutera med industrigruppen. På vilken sida varegentligen ÖB:s ledningsgrupp?Problemet var att FMV bl.a. ansåg att valet av motor inte var rättoch att valet av vingkonfiguration var tvivelaktigt. Vid tidigare flygplandiskuterades dylika val ingående mellan kund och leverantör efteroptimeringsstudier; så kallad teknikupphandling. På så sätt hade kundenmer kontroll på livscykelkostnaderna, LCC. Den fördelen har man inte viden konkurrensanskaffning. FMV begärde då av industrin att utreda andraalternativ till ovan nämnda problem. Med stöd av ÖB och CFV blockeradeÖB:s ledningsgrupp varje försök till att belysa alternativa lösningar. Motivetsades vara att det skulle vara en konkurrensupphandling. Men när ÖB skulleförorda JAS39 på våren 1982 efter avtalsförhandlarna krävde ÖB att C FMV-Fpersonligen skulle garantera att styrsystem och motor vara realiserbara.Det nya anskaffningssätten medförde tyvärr sämre öppenhet mellanparterna. (Efter 1:a haveriet klagade SHK på att FMV inte hade mer noggrantkontrollerat Saab. Representanter på arbetande nivå från båda sidor vitsordadeockså att det nya anskaffningssättet var försvårande i arbetet.)Saab kunde alltså 1980 inte ange ett enda exempel på att KFF och FMV-Fställt orimligt höga krav. Saab började snart inse vilken svår situation manhade tvingats in i. Ledningen vid Saab började förstå att fast pris innebarfast åtagande om FMV-F blev motparten i kommande förhandlingar. Detvar synnerligen förvånande att ingen av försvarets andra myndigheter ellerdepartementet förstod att smutskastningen var ett trick från Saab för attkrypa ur ett konkret åtagande. Men ingen agerade. I och med att CFV inteagerade måste man väl anta att CFV inte var nöjd med KFF:s och FMV-F:sanskaffning av flygplan före Gripen. Vi hade jämfört våra projektledningarmed USAF:s och US Navys. Våra var alltid mindre. Priset på våra flygplanvar inte högre än de amerikanska motsvarigheterna — tvärtom! Det som ocksåförvånade oss på FMV-F var hur snabbt vissa i staberna var beredda att övertaFMV-F:s syssla.
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var ett litet bolag med litet aktiekapital. Därför krävde FMV en solidarisk 
fullgörandegaranti från IG JAS ägarbolag. Dock ställde inte Volvo upp utan 
bara VFA.

Senare ville FFV vara med i IG JAS. Här fanns ett problem: FFV ägdes av 
staten. FFV var egentligen en del av FMV (konsult i underhållsfrågor). FFV 
utgjorde FMV-F:s leveranskontroll vid två av IG JAS företagen. Att FFV 
NRP�L�HQ�MlYVLWXDWLRQ�EHO\VWHV�HM��9lUVW�YDU�DWW�LQGXVWULQ�L�À\JSODQIUnJDQ�LQWH�
blev helt privat utan delvis statlig. Men trots det blev FFV delägare i IG JAS.

Motparten inom staten. De statliga myndigheternas organisation
Saab ville ha en sammanhållande instans hos ÖB. För att utmanövrera FMV, 
den kunniga kunden, tog Saab upp en smutskastningskampanj mot FMV-F. 
Tekniske chefen vid Saab skrev i tidningen Ny Teknik att FMV nästan hade 
drivit Saab till konkursens brant genom sina alltför hårda krav. FMV kallade 
upp vederbörande till Stockholm för att redovisa dessa krav. Saab kunde 
LQWH� UHGRJ|UD� I|U�HWW�HQGD�H[HPSHO. Saab gick nu till olika instanser inom 
staten och till åtskilliga politiker och framförde att tidigare kostnadsökningar 
berodde på FMV-F:s orimliga krav. Samtidigt beskyllde man FMV-F:s 
tekniker för att detaljstyra industrin. 

Saabs beteende stred mot en utredning som Ingenjörsvetenskapsakademien 
hade gjort på 70-talet som påvisat att samverkan mellan vissa nyckelindustrier 
och deras krävande och kunniga statliga kunder varit en stark drivfjäder för vår 
industriella utveckling; exempelvis ASEA – Vattenfall, Ericsson – Televerket, 
%RIRUV�±�DUPp��RFK�PDULQI|UYDOWQLQJDUQD��6DDE�±�À\JI|UYDOWQLQJHQ��

Ytterligare påstående från Saab var att FMV inte behövde några tekniker. 
På sin höjd kunde FMV få ha några tekniker på en övergripande nivå, 
funktionell nivå. Vad nu det betyder. 

På våren 1980 kom ÖB:s direktiv om myndigheternas ansvar och 
arbetsuppgifter. Här bildades ÖB ledningsgrupp. Till chef utsågs Bengt 
Lehander. ÖB:s ledningsgrupp skulle styra inriktningen av verksamheten dels 
inom försvarets myndigheter och dels inom industrin. Det var praktiskt att 
ÖB hade en sådan grupp för koordination inom försvaret. Men skulle FMV 
eller ÖB:s ledningsgrupp ansvara för offerter, beställningar, förhandlingar, 
NRQWUROO�DY�SURYQLQJ�PHG�PHUD"�'HW�GH¿QLHUDGHV�LQWH�WLOOUlFNOLJW�EUD�

Samtidigt som FMV skulle begära offerter från industrigruppen förbjöds 
FMV att ha någon kontakt med industrigruppen som kunde påverka 
NRQVWUXNWLRQHQ� DY� À\JSODQHW�� 2UVDNHQ� DQJDYV� YDUD� DWW� )09� PnVWH� YDUD�
ojävig med hänsyn till de utländska leverantörerna. ÖB:s ledningsgrupp 
kunde däremot obegränsat diskutera med industrigruppen. På vilken sida var 
egentligen ÖB:s ledningsgrupp?

Problemet var att FMV bl.a. ansåg att valet av motor inte var rätt 
RFK� DWW� YDOHW� DY� YLQJNRQ¿JXUDWLRQ� YDU� WYLYHODNWLJW�� 9LG� WLGLJDUH� À\JSODQ�
diskuterades dylika val ingående mellan kund och leverantör efter 
optimeringsstudier; så kallad teknikupphandling. På så sätt hade kunden 
mer kontroll på livscykelkostnaderna, LCC. Den fördelen har man inte vid 
en konkurrensanskaffning. FMV begärde då av industrin att utreda andra 
alternativ till ovan nämnda problem. Med stöd av ÖB och CFV blockerade 
ÖB:s ledningsgrupp varje försök till att belysa alternativa lösningar. Motivet 
sades vara att det skulle vara en konkurrensupphandling. Men när ÖB skulle 
förorda JAS39 på våren 1982 efter avtalsförhandlarna krävde ÖB att C FMV-F 
personligen skulle garantera att styrsystem och motor vara realiserbara.   

Det nya anskaffningssätten medförde tyvärr sämre öppenhet mellan 
parterna. (Efter 1:a haveriet klagade SHK på att FMV inte hade mer noggrant 
kontrollerat Saab. Representanter på arbetande nivå från båda sidor vitsordade 
också att det nya anskaffningssättet var försvårande i arbetet.)

Saab kunde alltså 1980 inte ange ett enda exempel på att KFF och FMV-F 
ställt orimligt höga krav. Saab började snart inse vilken svår situation man 
hade tvingats in i. Ledningen vid Saab började förstå att fast pris innebar 
fast åtagande om FMV-F blev motparten i kommande förhandlingar. Det 
var synnerligen förvånande att ingen av försvarets andra myndigheter eller 
departementet förstod att smutskastningen var ett trick från Saab för att 
krypa ur ett konkret åtagande. Men ingen agerade. I och med att CFV inte 
agerade måste man väl anta att CFV inte var nöjd med KFF:s och FMV-F:s 
DQVNDIIQLQJ�DY�À\JSODQ�I|UH�*ULSHQ��9L�KDGH�MlPI|UW�YnUD�SURMHNWOHGQLQJDU�
PHG�86$)�V�RFK�86�1DY\V��9nUD�YDU�DOOWLG�PLQGUH��3ULVHW�Sn�YnUD�À\JSODQ�
var inte högre än de amerikanska motsvarigheterna – tvärtom! Det som också 
förvånade oss på FMV-F var hur snabbt vissa i staberna var beredda att överta 
FMV-F:s syssla.

var ett litet bolag med litet aktiekapital. Därför krävde FMV en solidariskfullgörandegaranti från IG JAS ägarbolag. Dock ställde inte Volvo upp utanbara VFA.Senare ville FFV vara med i IG JAS. Här fanns ett problem: FFV ägdes avstaten. FFV var egentligen en del av FMV (konsult i underhållsfrågor). FFVutgjorde FMV-F:s leveranskontroll vid två av IG JAS företagen. Att FFVkom i en jävsituation belystes ej. Värst var att industrin i flygplanfrågan inteblev helt privat utan delvis statlig. Men trots det blev FFV delägare i IG JAS.
Motparten inom staten. De statliga myndigheternas organisationSaab ville ha en sammanhållande instans hos ÖB. För att utmanövrera FMV,den kunniga kunden, tog Saab upp en smutskastningskampanj mot FMV-F.Tekniske chefen vid Saab skrev i tidningen Ny Teknik att FMV nästan hadedrivit Saab till konkursens brant genom sina alltför hårda krav. FMV kalladeupp vederbörande till Stockholm för att redovisa dessa krav. Saab kundeinte redogöra för ett enda exempel. Saab gick nu till olika instanser inomstaten och till åtskilliga politiker och framförde att tidigare kostnadsökningarberodde på FMV-F:s orimliga krav. Samtidigt beskyllde man FMV-F:stekniker för att detalj styra industrin.Saabs beteende stred mot en utredning som Ingenjörsvetenskapsakademienhade gjort på 70-talet som påvisat att samverkan mellan vissa nyckelindustrieroch deras krävande och kunniga statliga kunder varit en stark drivfjäder för vårindustriella utveckling; exempelvis ASEA— Vattenfall, Ericsson — Televerket,Bofors — arme- och marinförvaltningarna, Saab — flygförvaltningen.Ytterligare påstående från Saab var att FMV inte behövde några tekniker.På sin höjd kunde FMV få ha några tekniker på en övergripande nivå,funktionell nivå. Vad nu det betyder.På våren 1980 kom ÖB:s direktiv om myndigheternas ansvar ocharbetsuppgifter. Här bildades ÖB ledningsgrupp. Till chef utsågs BengtLehander. ÖB:s ledningsgrupp skulle styra inriktningen av verksamheten delsinom försvarets myndigheter och dels inom industrin. Det var praktiskt attÖB hade en sådan grupp för koordination inom försvaret. Men skulle FMVeller ÖB:s ledningsgrupp ansvara för offerter, beställningar, förhandlingar,kontroll av provning med mera? Det definierades inte tillräckligt bra.
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Samtidigt som FMV skulle begära offerter från industrigruppen förbjödsFMV att ha någon kontakt med industrigruppen som kunde påverkakonstruktionen av flygplanet. Orsaken angavs vara att FMV måste varaojävig med hänsyn till de utländska leverantörerna. ÖB:s ledningsgruppkunde däremot obegränsat diskutera med industrigruppen. På vilken sida varegentligen ÖB:s ledningsgrupp?Problemet var att FMV bl.a. ansåg att valet av motor inte var rättoch att valet av vingkonfiguration var tvivelaktigt. Vid tidigare flygplandiskuterades dylika val ingående mellan kund och leverantör efteroptimeringsstudier; så kallad teknikupphandling. På så sätt hade kundenmer kontroll på livscykelkostnaderna, LCC. Den fördelen har man inte viden konkurrensanskaffning. FMV begärde då av industrin att utreda andraalternativ till ovan nämnda problem. Med stöd av ÖB och CFV blockeradeÖB:s ledningsgrupp varje försök till att belysa alternativa lösningar. Motivetsades vara att det skulle vara en konkurrensupphandling. Men när ÖB skulleförorda JAS39 på våren 1982 efter avtalsförhandlarna krävde ÖB att C FMV-Fpersonligen skulle garantera att styrsystem och motor vara realiserbara.Det nya anskaffningssätten medförde tyvärr sämre öppenhet mellanparterna. (Efter 1:a haveriet klagade SHK på att FMV inte hade mer noggrantkontrollerat Saab. Representanter på arbetande nivå från båda sidor vitsordadeockså att det nya anskaffningssättet var försvårande i arbetet.)Saab kunde alltså 1980 inte ange ett enda exempel på att KFF och FMV-Fställt orimligt höga krav. Saab började snart inse vilken svår situation manhade tvingats in i. Ledningen vid Saab började förstå att fast pris innebarfast åtagande om FMV-F blev motparten i kommande förhandlingar. Detvar synnerligen förvånande att ingen av försvarets andra myndigheter ellerdepartementet förstod att smutskastningen var ett trick från Saab för attkrypa ur ett konkret åtagande. Men ingen agerade. I och med att CFV inteagerade måste man väl anta att CFV inte var nöjd med KFF:s och FMV-F:sanskaffning av flygplan före Gripen. Vi hade jämfört våra projektledningarmed USAF:s och US Navys. Våra var alltid mindre. Priset på våra flygplanvar inte högre än de amerikanska motsvarigheterna — tvärtom! Det som ocksåförvånade oss på FMV-F var hur snabbt vissa i staberna var beredda att övertaFMV-F:s syssla.
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Andra tricks från Saab sida var att erbjuda C FMV-F anställning vid Saab 
samt att försöka få C FMV-F avskedad från FMV.

Värst är kanske att Saab fortfarande bedrev denna negativa propaganda 
mot FMV in på 2000-talet. Man kan exempelvis se resultat av den i 
utredningarna MFK 79, MAK79, Peter Lagerblads utredning och så sent 
som i Marie Hafströms utredning. Detta har vidimerats av ledande person 
YLG�6DDE��)|OMGHQ�lU�DWW�LGDJ�¿QQV�GHW�In�WHNQLNHU�YLG�)09��'HW�LQQHElU�DWW�
)09�RFK�À\JYDSHQI|UEDQGHQ�lU�P\FNHW�EHURHQGH�DY�6DDE�L�ÀHUD�DYVHHQGHQ�

   
6SHFL¿NDWLRQHU
6DDE�YLOOH�DWW�VSHFL¿NDWLRQHUQD�I|U�À\JSODQHW�VNXOOH�VNULYDV�Sn�HQ�|YHUJULSDQGH�
QLYn�� HJHQWOLJHQ� Sn� VDPPD� QLYn� VRP� GH� WDNWLVND� NUDYHQ� IUnQ� À\JVWDEHQ��
'HVVD�NDQ�RIWDVW� LQWH�YHUL¿HUDV�DY�VlNHUKHWVVNlO�HOOHU�DY�HNRQRPLVND�VNlO��
Man måste bryta ner de taktiska kraven i tekniskt och ekonomiskt mätbara 
NUDY��.UDYHQ�VND�VHGDQ�NQ\WDV�WLOO�HWW�YHUL¿HULQJVSURJUDP��'HW�NUlYV�P\FNHW�
NXQVNDS�I|U�DWW�GH¿QLHUD�VSHFL¿NDWLRQHUQD�Vn�DWW�PDQ�PHG�JRG�VlNHUKHW�NDQ�
VlJD�DWW�À\JSODQHW�XSSI\OOHU�GH�WDNWLVND�NUDYHQ��0HQ�lYHQ�g%�V�OHGQLQJVJUXSS�
DQVnJ�DWW�VSHFL¿NDWLRQHU�VNXOOH�XWIRUPDV�Sn�HQ�|YHUJULSDQGH�QLYn��G�Y�V��VRP�
Saab ville. ÖB:s ledningsgrupp saknade kunskap i dessa frågor.

Samma åsikter hävdades av MFK i april 1980 när MFK lämnade sitt 
förslag. 0).�VRP�IUlPVW�VNXOOH�NRQFHQWUHUD�VLJ�Sn�À\JLQGXVWULQV�VWUXNWXU��
intresserade sig mer för FMV-F organisation. 
�� )09�) styrde för mycket i detalj: Det hjälpte inte att påpeka att de 

VRP� V\VVODGH� PHG� À\JSODQ� YLG� )09� DGPLQLVWUHUDGH� FD� �� JnQJHU� PHU�
utvecklingsmedel per capita än vad som var fallet vid andra avdelningar 
LQRP�)09�RFK�DWW�ÀHUD�DY�GHVVD�DQGUD�DYGHOQLQJDU�YDU�PHU�HOOHU�PLQGUH�
själva direkt involverade i konstruktionsarbete. 

�� 6SHFL¿NDWLRQHU�VNXOOH�VNULYDV�PHU�|YHUVNnGOLJW: FMV-F framförde att det 
inte generellt var möjligt att göra så, om man på ett ekonomiskt rimligt 
sätt skulle kunna kontrollera produktens kvalitet

�� )09�)�NRQVWUXNWLRQVJUDQVNQLQJ�SnVWRGV�YDUD�RQ|GLJ: För att tillgodose 
À\JVlNHUKHWVV\QSXQNWHU� RFK� XQGHUKnOOVVlNHUKHW� YDU� GHQQD� JUDQVNQLQJ�
nödvändig. 

�� 3URYQLQJVRPIDWWQLQJHQ�NXQGH�PLQVNDV�RFK�KHOW�OlPQDV�WLOO�6DDE: Vare sig 
Saab eller FMV har provat för mycket. FMV-F kan inte lämna provningen 
till Saab när det gäller andra leverantörer. 

Alla dessa MFK:s synpunkter var naturligtvis dikterade av Saab. Vare sig 
MFK eller Saab hade satt sig in i vad som det krävs av en teknisk-ekonomisk 
materielförvaltning. 

De taktiska och tekniska kraven. 
De taktiska och tekniska kraven byggde på tre informationer: 
2SWLPHULQJVVWXGLHU��HUIDUHQKHWHU�IUnQ�À\JYDSHQ�VRP�Q\OLJHQ�YDULW�L�NULJ�VDPW�
kunskap om vad som sker omkring oss. 

Studier av luftförsvar i nästa sekel, LINS, hade pågått några år. Men de 
YDU�LQWH�HQEDUW�LQULNWDGH�Sn�À\JSODQ�XWDQ�Sn�KHOD�OXIWI|UVYDUHW�������JMRUGH�
PDQ�HQOLJW�RYDQ�HQ�VWXGLH�DY�WYn�WlQNWD�À\JSODQ��-$����RFK�-$�����'H�YDU�
SLOYLQJDGH��HQPRWRULJD�À\JSODQ�PHG�PRWRUHUQD�*(�)����UHVS��3	:�)�����
(IWHUVRP�PDQ�V\VVODW�PHG�%�/$�RFK�lQQX�PLQGUH�À\JSODQ�KDQQ�LQWH�)6��)VW�
RFK�)09�J|UD�QnJUD�VWXGLHU�Sn�GHW�Q\D�À\JSODQHW�LQQDQ�6DDE�RFK�SROLWLNHUQD�
gjort sina val.

)09�KDGH�YLVVD�NRQWDNWHU�PHG�GHW�LVUDHOLVND�À\JYDSQHW��'lU�XWYHFNODGH�
PDQ�HWW�Q\WW�À\JSODQ��/DYL��)09�RFK�)6�KDGH�InWW�HQ�JRG�XSSIDWWQLQJ�|YHU�
vad som hände runt om genom studieresan 1979 och andra underrättelser. 
Våra grannar Norge och Danmark började få leveranser av F-16. 
Under tiden 1980 – 1982 anklagades FMV och FS av Saab, ÖB och CFV 
för att ha ställt kraven för högt och även att vi hade höjt kraven under 
förhandlingarna.65 Det var inte sant. 

FMV motto var till slut: Vi ska inte lura skattebetalarna att betala 10-tals 
PLOMDUGHU�I|U�DWW�DQVNDIID�HWW�À\JSODQ�VRP�lU�VlPUH�lQ�YDG�YnUD�JUDQQDU�KDU�
under levereras, medan vi får vänta 12 år.

Viktiga tekniska val: Motor, vingform
Motorn�)����¿FN�UXP�L�HWW�À\JSODQ�DY�HQ�VWRUOHN�VRP�PRWVYDUDGH������DY�
Viggens vikt. Enligt utredningarna på 1970-talet om JA 85 och JA 90 kunde 
LQWH�HWW�À\JSODQ�PHG�)����NODUD�NUDYHQ��

I Israel hade man diskuterat motorvalet noga för Lavi. F404 stod mot 
3	:������� HJHQWOLJHQ� HQ� QHUVNDODG� )����� 'HUDV� À\JYDSHQFKHI� KRWDGH�
att avgå om han påtvingades F404. Israel måste ständigt vara beredd på 
NRQÀLNWHU�

65 Ljung, anteckning den 3 augusti 1981, s. 147

Andra tricks från Saab sida var att erbjuda C FMV-F anställning vid Saabsamt att försöka fa C FMV-F avskedad från FMV.Värst är kanske att Saab fortfarande bedrev denna negativa propagandamot FMV in på 2000-talet. Man kan exempelvis se resultat av den iutredningarna MFK 79, MAK79, Peter Lagerblads utredning och så sentsom i Marie Hafströms utredning. Detta har vidimerats av ledande personvid Saab. Följden är att idag finns det fa tekniker vid FMV. Det innebär attFMV och flygvapenförbanden är mycket beroende av Saab i flera avseenden.
SpecifikationerSaab ville att specifikationerna för flygplanet skulle skrivas på en övergripandenivå, egentligen på samma nivå som de taktiska kraven från flygstaben.Dessa kan oftast inte verifieras av säkerhetsskäl eller av ekonomiska skäl.Man måste bryta ner de taktiska kraven i tekniskt och ekonomiskt mätbarakrav. Kraven ska sedan knytas till ett verifieringsprogram. Det krävs mycketkunskap för att definiera specifikationerna så att man med god säkerhet kansäga att flygplanet uppfyller de taktiska kraven. Men även ÖB:s ledningsgruppansåg att specifikationer skulle utformas på en övergripande nivå, d.v.s. somSaab ville. ÖB:s ledningsgrupp saknade kunskap i dessa frågor.Samma åsikter hävdades av MFK i april 1980 när MFK lämnade sittförslag. MFK som främst skulle koncentrera sig på flygindustrins struktur,intresserade sig mer för FMV-F organisation.• FMV-F styrde för mycket i detalj: Det hjälpte inte att påpeka att desom sysslade med flygplan vid FMV administrerade ca 7 gånger merutvecklingsmedel per capita än vad som var fallet vid andra avdelningarinom FMV och att flera av dessa andra avdelningar var mer eller mindresjälva direkt involverade i konstruktionsarbete.• Specifikationer skulle skrivas mer överskådligt: FMV-F framförde att detinte generellt var möjligt att göra så, om man på ett ekonomiskt rimligtsätt skulle kunna kontrollera produktens kvalitet• FMV-F konstruktionsgranskning påstods vara onödig: För att tillgodoseflygsäkerhetssynpunkter och underhållssäkerhet var denna granskningnödvändig.• Provningsomfattningen kunde minskas och helt lämnas till Saab: Vare sigSaab eller FMV har provat för mycket. FMV-F kan inte lämna provningentill Saab när det gäller andra leverantörer.
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Alla dessa MFK:s synpunkter var naturligtvis dikterade av Saab. Vare sigMFK eller Saab hade satt sig in i vad som det krävs av en teknisk-ekonomiskmaterielförvaltning.
De taktiska och tekniska kraven.De taktiska och tekniska kraven byggde på tre informationer:Optimeringsstudier, erfarenheter från flygvapen som nyligen varit i krig samtkunskap om vad som sker omkring oss.Studier av luftförsvar i nästa sekel, LINS, hade pågått några år. Men devar inte enbart inriktade på flygplan utan på hela luftförsvaret. 1974 gjordeman enligt ovan en studie av två tänkta flygplan, JA 85 och JA 90. De varpilvingade, enmotoriga flygplan med motorerna GE-F404 resp. P&W-F100.Eftersom man sysslat med B3LA och ännu mindre flygplan hann inte FS, Fstoch FMV göra några studier på det nya flygplanet innan Saab och politikernagjort sina val.FMV hade vissa kontakter med det israeliska flygvapnet. Där utvecklademan ett nytt flygplan, Lavi. FMV och FS hade fått en god uppfattning övervad som hände runt om genom studieresan 1979 och andra underrättelser.Våra grannar Norge och Danmark började få leveranser av F-16.Under tiden 1980 — 1982 anklagades FMV och FS av Saab, ÖB och CFVför att ha ställt kraven för högt och även att vi hade höjt kraven underförhandlingarna.65 Det var inte sant.FMV motto var till slut: Vi ska inte lura skattebetalarna att betala 10-talsmiljarder för att anskaffa ett flygplan som är sämre än vad våra grannar harunder levereras, medan vi far vänta 12 år.
Viktiga tekniska val: Motor, vingformMotorn F404 fick rum i ett flygplan av en storlek som motsvarade 50 % avViggens vikt. Enligt utredningarna på 1970-talet om JA 85 och JA 90 kundeinte ett flygplan med F404 klara kraven.I Israel hade man diskuterat motorvalet noga för Lavi. F404 stod motP&W-1120, egentligen en nerskalad F100. Deras flygvapenchef hotadeatt avgå om han påtvingades F404. Israel måste ständigt vara beredd påkonflikter.
65 Ljung, anteckning den 3 augusti 1981, s. 147
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Andra tricks från Saab sida var att erbjuda C FMV-F anställning vid Saab 
samt att försöka få C FMV-F avskedad från FMV.

Värst är kanske att Saab fortfarande bedrev denna negativa propaganda 
mot FMV in på 2000-talet. Man kan exempelvis se resultat av den i 
utredningarna MFK 79, MAK79, Peter Lagerblads utredning och så sent 
som i Marie Hafströms utredning. Detta har vidimerats av ledande person 
YLG�6DDE��)|OMGHQ�lU�DWW�LGDJ�¿QQV�GHW�In�WHNQLNHU�YLG�)09��'HW�LQQHElU�DWW�
)09�RFK�À\JYDSHQI|UEDQGHQ�lU�P\FNHW�EHURHQGH�DY�6DDE�L�ÀHUD�DYVHHQGHQ�

   
6SHFL¿NDWLRQHU
6DDE�YLOOH�DWW�VSHFL¿NDWLRQHUQD�I|U�À\JSODQHW�VNXOOH�VNULYDV�Sn�HQ�|YHUJULSDQGH�
QLYn�� HJHQWOLJHQ� Sn� VDPPD� QLYn� VRP� GH� WDNWLVND� NUDYHQ� IUnQ� À\JVWDEHQ��
'HVVD�NDQ�RIWDVW� LQWH�YHUL¿HUDV�DY�VlNHUKHWVVNlO�HOOHU�DY�HNRQRPLVND�VNlO��
Man måste bryta ner de taktiska kraven i tekniskt och ekonomiskt mätbara 
NUDY��.UDYHQ�VND�VHGDQ�NQ\WDV�WLOO�HWW�YHUL¿HULQJVSURJUDP��'HW�NUlYV�P\FNHW�
NXQVNDS�I|U�DWW�GH¿QLHUD�VSHFL¿NDWLRQHUQD�Vn�DWW�PDQ�PHG�JRG�VlNHUKHW�NDQ�
VlJD�DWW�À\JSODQHW�XSSI\OOHU�GH�WDNWLVND�NUDYHQ��0HQ�lYHQ�g%�V�OHGQLQJVJUXSS�
DQVnJ�DWW�VSHFL¿NDWLRQHU�VNXOOH�XWIRUPDV�Sn�HQ�|YHUJULSDQGH�QLYn��G�Y�V��VRP�
Saab ville. ÖB:s ledningsgrupp saknade kunskap i dessa frågor.

Samma åsikter hävdades av MFK i april 1980 när MFK lämnade sitt 
förslag. 0).�VRP�IUlPVW�VNXOOH�NRQFHQWUHUD�VLJ�Sn�À\JLQGXVWULQV�VWUXNWXU��
intresserade sig mer för FMV-F organisation. 
�� )09�) styrde för mycket i detalj: Det hjälpte inte att påpeka att de 

VRP� V\VVODGH� PHG� À\JSODQ� YLG� )09� DGPLQLVWUHUDGH� FD� �� JnQJHU� PHU�
utvecklingsmedel per capita än vad som var fallet vid andra avdelningar 
LQRP�)09�RFK�DWW�ÀHUD�DY�GHVVD�DQGUD�DYGHOQLQJDU�YDU�PHU�HOOHU�PLQGUH�
själva direkt involverade i konstruktionsarbete. 

�� 6SHFL¿NDWLRQHU�VNXOOH�VNULYDV�PHU�|YHUVNnGOLJW: FMV-F framförde att det 
inte generellt var möjligt att göra så, om man på ett ekonomiskt rimligt 
sätt skulle kunna kontrollera produktens kvalitet

�� )09�)�NRQVWUXNWLRQVJUDQVNQLQJ�SnVWRGV�YDUD�RQ|GLJ: För att tillgodose 
À\JVlNHUKHWVV\QSXQNWHU� RFK� XQGHUKnOOVVlNHUKHW� YDU� GHQQD� JUDQVNQLQJ�
nödvändig. 

�� 3URYQLQJVRPIDWWQLQJHQ�NXQGH�PLQVNDV�RFK�KHOW�OlPQDV�WLOO�6DDE: Vare sig 
Saab eller FMV har provat för mycket. FMV-F kan inte lämna provningen 
till Saab när det gäller andra leverantörer. 

Alla dessa MFK:s synpunkter var naturligtvis dikterade av Saab. Vare sig 
MFK eller Saab hade satt sig in i vad som det krävs av en teknisk-ekonomisk 
materielförvaltning. 

De taktiska och tekniska kraven. 
De taktiska och tekniska kraven byggde på tre informationer: 
2SWLPHULQJVVWXGLHU��HUIDUHQKHWHU�IUnQ�À\JYDSHQ�VRP�Q\OLJHQ�YDULW�L�NULJ�VDPW�
kunskap om vad som sker omkring oss. 

Studier av luftförsvar i nästa sekel, LINS, hade pågått några år. Men de 
YDU�LQWH�HQEDUW�LQULNWDGH�Sn�À\JSODQ�XWDQ�Sn�KHOD�OXIWI|UVYDUHW�������JMRUGH�
PDQ�HQOLJW�RYDQ�HQ�VWXGLH�DY�WYn�WlQNWD�À\JSODQ��-$����RFK�-$�����'H�YDU�
SLOYLQJDGH��HQPRWRULJD�À\JSODQ�PHG�PRWRUHUQD�*(�)����UHVS��3	:�)�����
(IWHUVRP�PDQ�V\VVODW�PHG�%�/$�RFK�lQQX�PLQGUH�À\JSODQ�KDQQ�LQWH�)6��)VW�
RFK�)09�J|UD�QnJUD�VWXGLHU�Sn�GHW�Q\D�À\JSODQHW�LQQDQ�6DDE�RFK�SROLWLNHUQD�
gjort sina val.

)09�KDGH�YLVVD�NRQWDNWHU�PHG�GHW�LVUDHOLVND�À\JYDSQHW��'lU�XWYHFNODGH�
PDQ�HWW�Q\WW�À\JSODQ��/DYL��)09�RFK�)6�KDGH�InWW�HQ�JRG�XSSIDWWQLQJ�|YHU�
vad som hände runt om genom studieresan 1979 och andra underrättelser. 
Våra grannar Norge och Danmark började få leveranser av F-16. 
Under tiden 1980 – 1982 anklagades FMV och FS av Saab, ÖB och CFV 
för att ha ställt kraven för högt och även att vi hade höjt kraven under 
förhandlingarna.65 Det var inte sant. 

FMV motto var till slut: Vi ska inte lura skattebetalarna att betala 10-tals 
PLOMDUGHU�I|U�DWW�DQVNDIID�HWW�À\JSODQ�VRP�lU�VlPUH�lQ�YDG�YnUD�JUDQQDU�KDU�
under levereras, medan vi får vänta 12 år.

Viktiga tekniska val: Motor, vingform
Motorn�)����¿FN�UXP�L�HWW�À\JSODQ�DY�HQ�VWRUOHN�VRP�PRWVYDUDGH������DY�
Viggens vikt. Enligt utredningarna på 1970-talet om JA 85 och JA 90 kunde 
LQWH�HWW�À\JSODQ�PHG�)����NODUD�NUDYHQ��

I Israel hade man diskuterat motorvalet noga för Lavi. F404 stod mot 
3	:������� HJHQWOLJHQ� HQ� QHUVNDODG� )����� 'HUDV� À\JYDSHQFKHI� KRWDGH�
att avgå om han påtvingades F404. Israel måste ständigt vara beredd på 
NRQÀLNWHU�

65 Ljung, anteckning den 3 augusti 1981, s. 147

Andra tricks från Saab sida var att erbjuda C FMV-F anställning vid Saabsamt att försöka fa C FMV-F avskedad från FMV.Värst är kanske att Saab fortfarande bedrev denna negativa propagandamot FMV in på 2000-talet. Man kan exempelvis se resultat av den iutredningarna MFK 79, MAK79, Peter Lagerblads utredning och så sentsom i Marie Hafströms utredning. Detta har vidimerats av ledande personvid Saab. Följden är att idag finns det fa tekniker vid FMV. Det innebär attFMV och flygvapenförbanden är mycket beroende av Saab i flera avseenden.
SpecifikationerSaab ville att specifikationerna för flygplanet skulle skrivas på en övergripandenivå, egentligen på samma nivå som de taktiska kraven från flygstaben.Dessa kan oftast inte verifieras av säkerhetsskäl eller av ekonomiska skäl.Man måste bryta ner de taktiska kraven i tekniskt och ekonomiskt mätbarakrav. Kraven ska sedan knytas till ett verifieringsprogram. Det krävs mycketkunskap för att definiera specifikationerna så att man med god säkerhet kansäga att flygplanet uppfyller de taktiska kraven. Men även ÖB:s ledningsgruppansåg att specifikationer skulle utformas på en övergripande nivå, d.v.s. somSaab ville. ÖB:s ledningsgrupp saknade kunskap i dessa frågor.Samma åsikter hävdades av MFK i april 1980 när MFK lämnade sittförslag. MFK som främst skulle koncentrera sig på flygindustrins struktur,intresserade sig mer för FMV-F organisation.• FMV-F styrde för mycket i detalj: Det hjälpte inte att påpeka att desom sysslade med flygplan vid FMV administrerade ca 7 gånger merutvecklingsmedel per capita än vad som var fallet vid andra avdelningarinom FMV och att flera av dessa andra avdelningar var mer eller mindresjälva direkt involverade i konstruktionsarbete.• Specifikationer skulle skrivas mer överskådligt: FMV-F framförde att detinte generellt var möjligt att göra så, om man på ett ekonomiskt rimligtsätt skulle kunna kontrollera produktens kvalitet• FMV-F konstruktionsgranskning påstods vara onödig: För att tillgodoseflygsäkerhetssynpunkter och underhållssäkerhet var denna granskningnödvändig.• Provningsomfattningen kunde minskas och helt lämnas till Saab: Vare sigSaab eller FMV har provat för mycket. FMV-F kan inte lämna provningentill Saab när det gäller andra leverantörer.
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Alla dessa MFK:s synpunkter var naturligtvis dikterade av Saab. Vare sigMFK eller Saab hade satt sig in i vad som det krävs av en teknisk-ekonomiskmaterielförvaltning.
De taktiska och tekniska kraven.De taktiska och tekniska kraven byggde på tre informationer:Optimeringsstudier, erfarenheter från flygvapen som nyligen varit i krig samtkunskap om vad som sker omkring oss.Studier av luftförsvar i nästa sekel, LINS, hade pågått några år. Men devar inte enbart inriktade på flygplan utan på hela luftförsvaret. 1974 gjordeman enligt ovan en studie av två tänkta flygplan, JA 85 och JA 90. De varpilvingade, enmotoriga flygplan med motorerna GE-F404 resp. P&W-F100.Eftersom man sysslat med B3LA och ännu mindre flygplan hann inte FS, Fstoch FMV göra några studier på det nya flygplanet innan Saab och politikernagjort sina val.FMV hade vissa kontakter med det israeliska flygvapnet. Där utvecklademan ett nytt flygplan, Lavi. FMV och FS hade fått en god uppfattning övervad som hände runt om genom studieresan 1979 och andra underrättelser.Våra grannar Norge och Danmark började få leveranser av F-16.Under tiden 1980 — 1982 anklagades FMV och FS av Saab, ÖB och CFVför att ha ställt kraven för högt och även att vi hade höjt kraven underförhandlingarna.65 Det var inte sant.FMV motto var till slut: Vi ska inte lura skattebetalarna att betala 10-talsmiljarder för att anskaffa ett flygplan som är sämre än vad våra grannar harunder levereras, medan vi far vänta 12 år.
Viktiga tekniska val: Motor, vingformMotorn F404 fick rum i ett flygplan av en storlek som motsvarade 50 % avViggens vikt. Enligt utredningarna på 1970-talet om JA 85 och JA 90 kundeinte ett flygplan med F404 klara kraven.I Israel hade man diskuterat motorvalet noga för Lavi. F404 stod motP&W-1120, egentligen en nerskalad F100. Deras flygvapenchef hotadeatt avgå om han påtvingades F404. Israel måste ständigt vara beredd påkonflikter.
65 Ljung, anteckning den 3 augusti 1981, s. 147
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Här kompromissar man inte med kraven. Israelerna ville att vi (Sverige och 
Israel) gemensamt skulle välja 1120. FMV kunde inte gå i diskussioner med 
israelerna. Saab hade ju redan gjort vårt val.

Norge och Danmark hade F-16 (med F100 som motor) under leverans. De 
KDGH�VW|UUH�NUDY�Sn�UlFNYLGG�lQ�YnUW�À\JYDSHQ��

P&W 1120 härrörde alltså från F100, men var en ny motor med F100-
teknologi. Risken att Israel skulle lägga ner sitt projektet var stor. Så blev det. 
Vi skulle bli ensamma med denna motor. FMV ville låta Saab göra en studie 
med 1120 som alternativ. Det hindrades av Saab, ÖB och CFV. Eftersom 
,VUDHOV�À\JYDSHQ�WUROLJHQ�lU�YlUOGHQV�PHVW�HIIHNWLYD�À\JYDSHQ�ERUGH�YL�KD�
lyssnat mycket mer på dem. De hade räknat ut vilket motorval som var mest 
NRVWQDGVHIIHNWLYW��3ULVHW�lU�LQWH�EDUD�HQ�IXQNWLRQ�DY�YLNWHQ�DY�À\JSODQHW�

)����lU�JMRUG�I|U�HWW�WYnPRWRUÀ\JSODQ��)|U�DWW�NODUD�NUDYHQ�Sn�SUHVWDQGD�
och säkerhet måste stora ändringar göras. Fläkten blev ny, högtrycksturbinen 
PnVWH�E\JJDV�RP�PHG�ÀHUD�GHODU� L�HQNULVWDOOPDWHULDO��HIWHUEUlQQNDPPDUHQ�
blev ny, liksom hela bränslereglersystemet. Den ena motorn medförde högre 
WHNQLVND� ULVNHU��GHQ�DQGUD� VNXOOH�JH�HWW�QnJRW� VW|UUH�À\JSODQ��bQGULQJDUQD�
Sn� )���� YDU� Q|GYlQGLJD� WURWV� DWW� PDQ� JMRUGH� À\JSODQHW� LQVWDELOW� L�
underljudområdet. Vår nya version av F404 heter RM12.

General Electric och US Navy diskuterade nya versioner av F404. De 
var tänkta till F-18E/F. C FMV-F besökte chefen för Navy Air Systems 
Command i Washington. Bra för oss hade varit om US Navy kunde starta 
den kommande F404-versionen (F414) något tidigare. Men det gick inte för 
att kongressen förväntades inte godkänna detta förrän efter några år. Det var 
ändå bra att veta. Nu installeras F414 i Gripen 39E/F.

9LQJNRQ¿JXUDWLRQHQ borde också ha studerats innan man gjorde ett 
GH¿QLWLYW� YDO�� 'H� IDQQV� WYn� ROLND� VNRORU�� 86$� RFK� 8665� YDOGH� SLOYLQJDU�
eller trapetsvingar kombinerat med stabilisator baktill. Västeuropéerna valde 
deltavinge med nosvinge. För att klara kraven var det nödvändigt att göra 
Gripen aerodynamiskt instabil i tippled i underljudsfart. Det var en teknisk 
ULVN��PHQ�GHW� IDQQV� UHGDQ� VnGDQD�À\JSODQ��EO�D��)�����(IWHUVRP�6DDE��g%�
och CFV nekat att undersöka ett pilvingealternativ vände sig FMV till 
KTH-Flygteknik. Där ansåg man att det fanns för- och nackdelar med båda 

DOWHUQDWLYHQ��0HQ�VDPPDQWDJHW�UHNRPPHQGHUDGH�PDQ�SLOYLQJHÀ\JSODQ��(Q�
nackdel med deltavingen var att den måste göras mer instabil i underljud 
än med pilvinge. Eftersom överljudsprestanda var bättre för deltaalternativet 
godkände FMV Saabs alternativ. Valet innebar ett komplicerat styrsystem. 

Offerterna
Tiden mellan förfrågan till offert synes vara extremt kort för IG JAS, men 
)09�RFK�,*�-$6�KDGH�PnQJD�GLVNXVVLRQHU�XQGHU� WLGHQ�I|UH�GHQ�RI¿FLHOOD�
tiden för offertförfrågan. Offerten från IG JAS kom enligt planerna i juni 
1981, från USA en månad tidigare och från Frankrike strax efteråt. 

IG JAS offert
FMV hade i sin offertanmodan uppmanat IG JAS att enligt regeringens direktiv 
komma in med ett anbud med fast pris på utveckling och serie. Till grund för 
RIIHUWHQ�VNXOOH�OLJJD�GHQ�KXYXGVSHFL¿NDWLRQ��+6��VRP�)09�IDVWVWlOOW��'HQQD�
VSHFL¿NDWLRQ�LQQHK|OO�HQGDVW�SUHVWDQGDNUDY�VDPW�NUDY�Sn�XQGHUKnOOVVlNHUKHW��
driftsäkerhet, miljötålighet etc. – alltså på rätt övergripande nivå. FMV-F 
KDGH� lYHQ� EHJlUW� HQ� YHUL¿HULQJVSODQ� I|U� DWW� VlNHUVWlOOD� DWW� XSSI\OODQGH� DY�
VSHFL¿NDWLRQHQV�NUDY�NXQGH�NRQWUROOHUDV��0RWVYDUDQGH�KDGH�EHJlUWV�IUnQ�GH�
utländska leverantörerna.

IG JAS offert refererade beträffande åtaganden inte till kraven i HS , utan 
WLOO�HQ�JDQVND�GHWDOMHUDG�SURMHNWVSHFL¿NDWLRQ��'HQQD�YDU�LQWH�KHOW�WlFNDQGH��
HS refererades till som en målsättning. Nu framförde IG JAS att man inte 
NXQGH�OlPQD�IDVW�nWDJDQGH�Sn�HQ�VSHFL¿NDWLRQ�DY�GHQ�|YHUJULSDQGH�NDUDNWlU�
VRP� +6� YDU�� )|U� GH� YLNWLJDVWH� À\JPHNDQLVND� SUHVWDQGDNUDYHQ� YLOOH� PDQ�
ha ett slags incitamentsförfarande. IG JAS skulle få betalt beroende på till 
vilken grad man uppfyller kraven. Alltså inga garantier utöver en alltför låg 
miniminivå. Enär kraven var satta lågt redan i HS, skulle detta förfarande med 
DOO�VDQQROLNKHW�OHGD�WLOO�HWW�À\JSODQ�PHG�OnJW�YlUGH��0DQ�YLOOH�GHVVXWRP�KD�
med en generalklausul, som skulle befria dem från att behöva uppfylla krav 
VRP�NXQGH�OHGD�WLOO�RULPOLJD�NRVWQDGHU�L�I|UKnOODQGH�WLOO�YlUGHW�I|U�À\JYDSQHW��
'HQ� YHUL¿HULQJVSODQ� VRP� SUHVHQWHUDGHV� LQQHK|OO� HQEDUW� I\UD� SURYÀ\JSODQ�
och baserades på en ganska optimistisk tidsplan. FMV krävde ett minimum 
DY�IHP�SURYÀ\JSODQ��'HVVXWRP�YLOOH�YL�KD�HQ�UHVHUY�I|U�HWW�VMlWWH���'HW�VNXOOH�
ju visa sig vara minst sagt välbetänkt.)

Här kompromissar man inte med kraven. Israelerna ville att vi (Sverige ochIsrael) gemensamt skulle välja 1120. FMV kunde inte gå i diskussioner medisraelerna. Saab hade ju redan gjort vårt val.Norge och Danmark hade F-16 (med F100 som motor) under leverans. Dehade större krav på räckvidd än vårt flygvapen.P&W 1120 härrörde alltså från F100, men var en ny motor med F100-teknologi. Risken att Israel skulle lägga ner sitt projektet var stor. Så blev det.Vi skulle bli ensamma med denna motor. FMV ville låta Saab göra en studiemed 1120 som alternativ. Det hindrades av Saab, ÖB och CFV. EftersomIsraels flygvapen troligen är världens mest effektiva flygvapen borde vi halyssnat mycket mer på dem. De hade räknat ut vilket motorval som var mestkostnadseffektivt. Priset är inte bara en funktion av vikten av flygplanet!F404 är gjord för ett tvåmotorflygplan. För att klara kraven på prestandaoch säkerhet måste stora ändringar göras. Fläkten blev ny, högtrycksturbinenmåste byggas om med flera delar i enkristallmaterial, efterbrännkammarenblev ny, liksom hela bränslereglersystemet. Den ena motorn medförde högretekniska risker, den andra skulle ge ett något större flygplan. Ändringarnapå F404 var nödvändiga trots att man gjorde flygplanet instabilt iunderljudområdet. Vår nya version av F404 heter RM12.General Electric och US Navy diskuterade nya versioner av F404. Devar tänkta till F-18E/F. C FMV-F besökte chefen för Navy Air SystemsCommand i Washington. Bra för oss hade varit om US Navy kunde startaden kommande F404-versionen (F414) något tidigare. Men det gick inte föratt kongressen förväntades inte godkänna detta förrän efter några år. Det varändå bra att veta. Nu installeras F414 i Gripen 39E/F.
Vingkonfigurationen borde också ha studerats innan man gjorde ettdefinitivt val. De fanns två olika skolor. USA och USSR valde pilvingareller trapetsvingar kombinerat med stabilisator baktill. Västeuropéerna valdedeltavinge med nosvinge. För att klara kraven var det nödvändigt att göraGripen aerodynamiskt instabil i tippled i underljudsfart. Det var en tekniskrisk, men det fanns redan sådana flygplan, bl.a. F-16. Eftersom Saab, ÖBoch CFV nekat att undersöka ett pilvingealternativ vände sig FMV tillKTH-Flygteknik. Där ansåg man att det fanns för- och nackdelar med båda
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alternativen. Men sammantaget rekommenderade man pilvingeflygplan. Ennackdel med deltavingen var att den måste göras mer instabil i underljudän med pilvinge. Eftersom överljudsprestanda var bättre för deltaalternativetgodkände FMV Saabs alternativ. Valet innebar ett komplicerat styrsystem.
OfferternaTiden mellan förfrågan till offert synes vara extremt kort för IG JAS, menFMV och IG JAS hade många diskussioner under tiden före den officiellatiden för offertförfrågan. Offerten från IG JAS kom enligt planerna i juni1981, från USA en månad tidigare och från Frankrike strax efteråt.
IG JAS offertFMV hade i sin offertanmodan uppmanat IG JAS att enligt regeringens direktivkomma in med ett anbud med fast pris på utveckling och serie. Till grund förofferten skulle ligga den huvudspecifikation (HS) som FMV fastställt. Dennaspecifikation innehöll endast prestandakrav samt krav på underhållssäkerhet,driftsäkerhet, miljötålighet etc. — alltså på rätt övergripande nivå. FMV-Fhade även begärt en verifieringsplan för att säkerställa att uppfyllande avspecifikationens krav kunde kontrolleras. Motsvarande hade begärts från deutländska leverantörerna.IG JAS offert refererade beträffande åtaganden inte till kraven i HS , utantill en ganska detaljerad projektspecifikation. Denna var inte helt täckande.HS refererades till som en målsättning. Nu framförde IG JAS att man intekunde lämna fast åtagande på en specifikation av den övergripande karaktärsom HS var! För de viktigaste flygmekaniska prestandakraven ville manha ett slags incitamentsförfarande. IG JAS skulle fa betalt beroende på tillvilken grad man uppfyller kraven. Alltså inga garantier utöver en alltför lågminiminivå. Enär kraven var satta lågt redan i HS, skulle detta förfarande medall sannolikhet leda till ett flygplan med lågt värde. Man ville dessutom hamed en generalklausul, som skulle befria dem från att behöva uppfylla kravsom kunde leda till orimliga kostnader i förhållande till värdet för flygvapnet.Den verifieringsplan som presenterades innehöll enbart fyra provflygplanoch baserades på en ganska optimistisk tidsplan. FMV krävde ett minimumav fem provflygplan. Dessutom ville vi ha en reserv för ett sjätte. (Det skulleju visa sig vara minst sagt välbetänkt.)
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Här kompromissar man inte med kraven. Israelerna ville att vi (Sverige och 
Israel) gemensamt skulle välja 1120. FMV kunde inte gå i diskussioner med 
israelerna. Saab hade ju redan gjort vårt val.

Norge och Danmark hade F-16 (med F100 som motor) under leverans. De 
KDGH�VW|UUH�NUDY�Sn�UlFNYLGG�lQ�YnUW�À\JYDSHQ��

P&W 1120 härrörde alltså från F100, men var en ny motor med F100-
teknologi. Risken att Israel skulle lägga ner sitt projektet var stor. Så blev det. 
Vi skulle bli ensamma med denna motor. FMV ville låta Saab göra en studie 
med 1120 som alternativ. Det hindrades av Saab, ÖB och CFV. Eftersom 
,VUDHOV�À\JYDSHQ�WUROLJHQ�lU�YlUOGHQV�PHVW�HIIHNWLYD�À\JYDSHQ�ERUGH�YL�KD�
lyssnat mycket mer på dem. De hade räknat ut vilket motorval som var mest 
NRVWQDGVHIIHNWLYW��3ULVHW�lU�LQWH�EDUD�HQ�IXQNWLRQ�DY�YLNWHQ�DY�À\JSODQHW�

)����lU�JMRUG�I|U�HWW�WYnPRWRUÀ\JSODQ��)|U�DWW�NODUD�NUDYHQ�Sn�SUHVWDQGD�
och säkerhet måste stora ändringar göras. Fläkten blev ny, högtrycksturbinen 
PnVWH�E\JJDV�RP�PHG�ÀHUD�GHODU� L�HQNULVWDOOPDWHULDO��HIWHUEUlQQNDPPDUHQ�
blev ny, liksom hela bränslereglersystemet. Den ena motorn medförde högre 
WHNQLVND� ULVNHU��GHQ�DQGUD� VNXOOH�JH�HWW�QnJRW� VW|UUH�À\JSODQ��bQGULQJDUQD�
Sn� )���� YDU� Q|GYlQGLJD� WURWV� DWW� PDQ� JMRUGH� À\JSODQHW� LQVWDELOW� L�
underljudområdet. Vår nya version av F404 heter RM12.

General Electric och US Navy diskuterade nya versioner av F404. De 
var tänkta till F-18E/F. C FMV-F besökte chefen för Navy Air Systems 
Command i Washington. Bra för oss hade varit om US Navy kunde starta 
den kommande F404-versionen (F414) något tidigare. Men det gick inte för 
att kongressen förväntades inte godkänna detta förrän efter några år. Det var 
ändå bra att veta. Nu installeras F414 i Gripen 39E/F.

9LQJNRQ¿JXUDWLRQHQ borde också ha studerats innan man gjorde ett 
GH¿QLWLYW� YDO�� 'H� IDQQV� WYn� ROLND� VNRORU�� 86$� RFK� 8665� YDOGH� SLOYLQJDU�
eller trapetsvingar kombinerat med stabilisator baktill. Västeuropéerna valde 
deltavinge med nosvinge. För att klara kraven var det nödvändigt att göra 
Gripen aerodynamiskt instabil i tippled i underljudsfart. Det var en teknisk 
ULVN��PHQ�GHW� IDQQV� UHGDQ� VnGDQD�À\JSODQ��EO�D��)�����(IWHUVRP�6DDE��g%�
och CFV nekat att undersöka ett pilvingealternativ vände sig FMV till 
KTH-Flygteknik. Där ansåg man att det fanns för- och nackdelar med båda 

DOWHUQDWLYHQ��0HQ�VDPPDQWDJHW�UHNRPPHQGHUDGH�PDQ�SLOYLQJHÀ\JSODQ��(Q�
nackdel med deltavingen var att den måste göras mer instabil i underljud 
än med pilvinge. Eftersom överljudsprestanda var bättre för deltaalternativet 
godkände FMV Saabs alternativ. Valet innebar ett komplicerat styrsystem. 

Offerterna
Tiden mellan förfrågan till offert synes vara extremt kort för IG JAS, men 
)09�RFK�,*�-$6�KDGH�PnQJD�GLVNXVVLRQHU�XQGHU� WLGHQ�I|UH�GHQ�RI¿FLHOOD�
tiden för offertförfrågan. Offerten från IG JAS kom enligt planerna i juni 
1981, från USA en månad tidigare och från Frankrike strax efteråt. 

IG JAS offert
FMV hade i sin offertanmodan uppmanat IG JAS att enligt regeringens direktiv 
komma in med ett anbud med fast pris på utveckling och serie. Till grund för 
RIIHUWHQ�VNXOOH�OLJJD�GHQ�KXYXGVSHFL¿NDWLRQ��+6��VRP�)09�IDVWVWlOOW��'HQQD�
VSHFL¿NDWLRQ�LQQHK|OO�HQGDVW�SUHVWDQGDNUDY�VDPW�NUDY�Sn�XQGHUKnOOVVlNHUKHW��
driftsäkerhet, miljötålighet etc. – alltså på rätt övergripande nivå. FMV-F 
KDGH� lYHQ� EHJlUW� HQ� YHUL¿HULQJVSODQ� I|U� DWW� VlNHUVWlOOD� DWW� XSSI\OODQGH� DY�
VSHFL¿NDWLRQHQV�NUDY�NXQGH�NRQWUROOHUDV��0RWVYDUDQGH�KDGH�EHJlUWV�IUnQ�GH�
utländska leverantörerna.

IG JAS offert refererade beträffande åtaganden inte till kraven i HS , utan 
WLOO�HQ�JDQVND�GHWDOMHUDG�SURMHNWVSHFL¿NDWLRQ��'HQQD�YDU�LQWH�KHOW�WlFNDQGH��
HS refererades till som en målsättning. Nu framförde IG JAS att man inte 
NXQGH�OlPQD�IDVW�nWDJDQGH�Sn�HQ�VSHFL¿NDWLRQ�DY�GHQ�|YHUJULSDQGH�NDUDNWlU�
VRP� +6� YDU�� )|U� GH� YLNWLJDVWH� À\JPHNDQLVND� SUHVWDQGDNUDYHQ� YLOOH� PDQ�
ha ett slags incitamentsförfarande. IG JAS skulle få betalt beroende på till 
vilken grad man uppfyller kraven. Alltså inga garantier utöver en alltför låg 
miniminivå. Enär kraven var satta lågt redan i HS, skulle detta förfarande med 
DOO�VDQQROLNKHW�OHGD�WLOO�HWW�À\JSODQ�PHG�OnJW�YlUGH��0DQ�YLOOH�GHVVXWRP�KD�
med en generalklausul, som skulle befria dem från att behöva uppfylla krav 
VRP�NXQGH�OHGD�WLOO�RULPOLJD�NRVWQDGHU�L�I|UKnOODQGH�WLOO�YlUGHW�I|U�À\JYDSQHW��
'HQ� YHUL¿HULQJVSODQ� VRP� SUHVHQWHUDGHV� LQQHK|OO� HQEDUW� I\UD� SURYÀ\JSODQ�
och baserades på en ganska optimistisk tidsplan. FMV krävde ett minimum 
DY�IHP�SURYÀ\JSODQ��'HVVXWRP�YLOOH�YL�KD�HQ�UHVHUY�I|U�HWW�VMlWWH���'HW�VNXOOH�
ju visa sig vara minst sagt välbetänkt.)

Här kompromissar man inte med kraven. Israelerna ville att vi (Sverige ochIsrael) gemensamt skulle välja 1120. FMV kunde inte gå i diskussioner medisraelerna. Saab hade ju redan gjort vårt val.Norge och Danmark hade F-16 (med F100 som motor) under leverans. Dehade större krav på räckvidd än vårt flygvapen.P&W 1120 härrörde alltså från F100, men var en ny motor med F100-teknologi. Risken att Israel skulle lägga ner sitt projektet var stor. Så blev det.Vi skulle bli ensamma med denna motor. FMV ville låta Saab göra en studiemed 1120 som alternativ. Det hindrades av Saab, ÖB och CFV. EftersomIsraels flygvapen troligen är världens mest effektiva flygvapen borde vi halyssnat mycket mer på dem. De hade räknat ut vilket motorval som var mestkostnadseffektivt. Priset är inte bara en funktion av vikten av flygplanet!F404 är gjord för ett tvåmotorflygplan. För att klara kraven på prestandaoch säkerhet måste stora ändringar göras. Fläkten blev ny, högtrycksturbinenmåste byggas om med flera delar i enkristallmaterial, efterbrännkammarenblev ny, liksom hela bränslereglersystemet. Den ena motorn medförde högretekniska risker, den andra skulle ge ett något större flygplan. Ändringarnapå F404 var nödvändiga trots att man gjorde flygplanet instabilt iunderljudområdet. Vår nya version av F404 heter RM12.General Electric och US Navy diskuterade nya versioner av F404. Devar tänkta till F-18E/F. C FMV-F besökte chefen för Navy Air SystemsCommand i Washington. Bra för oss hade varit om US Navy kunde startaden kommande F404-versionen (F414) något tidigare. Men det gick inte föratt kongressen förväntades inte godkänna detta förrän efter några år. Det varändå bra att veta. Nu installeras F414 i Gripen 39E/F.
Vingkonfigurationen borde också ha studerats innan man gjorde ettdefinitivt val. De fanns två olika skolor. USA och USSR valde pilvingareller trapetsvingar kombinerat med stabilisator baktill. Västeuropéerna valdedeltavinge med nosvinge. För att klara kraven var det nödvändigt att göraGripen aerodynamiskt instabil i tippled i underljudsfart. Det var en tekniskrisk, men det fanns redan sådana flygplan, bl.a. F-16. Eftersom Saab, ÖBoch CFV nekat att undersöka ett pilvingealternativ vände sig FMV tillKTH-Flygteknik. Där ansåg man att det fanns för- och nackdelar med båda

200

alternativen. Men sammantaget rekommenderade man pilvingeflygplan. Ennackdel med deltavingen var att den måste göras mer instabil i underljudän med pilvinge. Eftersom överljudsprestanda var bättre för deltaalternativetgodkände FMV Saabs alternativ. Valet innebar ett komplicerat styrsystem.
OfferternaTiden mellan förfrågan till offert synes vara extremt kort för IG JAS, menFMV och IG JAS hade många diskussioner under tiden före den officiellatiden för offertförfrågan. Offerten från IG JAS kom enligt planerna i juni1981, från USA en månad tidigare och från Frankrike strax efteråt.
IG JAS offertFMV hade i sin offertanmodan uppmanat IG JAS att enligt regeringens direktivkomma in med ett anbud med fast pris på utveckling och serie. Till grund förofferten skulle ligga den huvudspecifikation (HS) som FMV fastställt. Dennaspecifikation innehöll endast prestandakrav samt krav på underhållssäkerhet,driftsäkerhet, miljötålighet etc. — alltså på rätt övergripande nivå. FMV-Fhade även begärt en verifieringsplan för att säkerställa att uppfyllande avspecifikationens krav kunde kontrolleras. Motsvarande hade begärts från deutländska leverantörerna.IG JAS offert refererade beträffande åtaganden inte till kraven i HS , utantill en ganska detaljerad projektspecifikation. Denna var inte helt täckande.HS refererades till som en målsättning. Nu framförde IG JAS att man intekunde lämna fast åtagande på en specifikation av den övergripande karaktärsom HS var! För de viktigaste flygmekaniska prestandakraven ville manha ett slags incitamentsförfarande. IG JAS skulle fa betalt beroende på tillvilken grad man uppfyller kraven. Alltså inga garantier utöver en alltför lågminiminivå. Enär kraven var satta lågt redan i HS, skulle detta förfarande medall sannolikhet leda till ett flygplan med lågt värde. Man ville dessutom hamed en generalklausul, som skulle befria dem från att behöva uppfylla kravsom kunde leda till orimliga kostnader i förhållande till värdet för flygvapnet.Den verifieringsplan som presenterades innehöll enbart fyra provflygplanoch baserades på en ganska optimistisk tidsplan. FMV krävde ett minimumav fem provflygplan. Dessutom ville vi ha en reserv för ett sjätte. (Det skulleju visa sig vara minst sagt välbetänkt.)
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IG JAS lämnade fast pris på utvecklingen och en första delserie om 30 
À\JSODQ��'lUHPRW�YLOOH�PDQ�LQWH�ELQGD�VLJ�I|U�HQ�VW|UUH�VHULH��+lU�OlPQDGHV�
bara budgetpriser. För att hjälpa staten att komma över problemen med 
EULVW�Sn�EHWDOQLQJVPHGHO�XQGHU�YLVVD�nU�HUEM|G�VLJ�,*�-$6�DWW�HJHQ¿QDQVLHUD�
arbetet under viss tid. Normalt brukade FMV lägga betalningsplaner för 
XWYHFNOLQJVDUEHWH�Vn�DWW�LQGXVWULQ�LQWH�EHK|YGH�VMlOY¿QDQVLHUD�DUEHWHW�L�VW|UUH�
JUDG�LQQDQ�GHW�YDU�XWI|UW��)09�¿FN�GlUPHG�HWW�OlJUH�SULV��

För att ta en ökad risk erbjöd sig IG JAS att ställa upp med en garanti om 
500 Mkr, som staten skulle få åter om projektet misslyckades. Det var en 
stor summa i absoluta tal men inte så stor i förhållande till hela programmet. 
Sammanfattningsvis kunde IG JAS:s anbud inte accepteras vare sig avseende 
effekt eller ekonomi. 

Utländska alternativ
Enligt riksdagens beslut skulle de utländska alternativen vara reella alternativ 
till det svenska. Konkurrens skulle råda. CFV och ÖB:s ledningsgrupp tyckte 
att FMV lade ned för stort arbete på dessa alternativ. FMV ansåg det vara 
mycket värdefullt att ta fram data för en verklig bedömning av vilket alternativ 
som var bäst med hänsyn till alla relevanta faktorer. FMV infordrade offerter 
via försvarsdepartementet i USA, DoD, från McDonnell Douglas (F-18), 
General Dynamics (F-16) och Northrop (F-5/20). FMV var hänvisade att gå 
via DoD och dess exportorgan Foreign Military Sales, FMS, för att det var 
en så stor affär. Beträffande Mirage 2000 skickade Dassault en offert. De 
XWOlQGVND�OHYHUDQW|UHUQD�¿FN�LQWH�EHWDOW�I|U�VLQD�RIIHUWDUEHWHQ�

Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade. F-16 
RFK�)����DOWHUQDWLYHQ�EHVWRG�DY�À\JSODQ�DQSDVVDGH�WLOO�YnUD�VWULGVOHGQLQJV��
RFK�EDVHULQJVV\VWHP��%nGD�À\JSODQHQ� I\OOGH�NUDYHQ� L�+6�� L�ÀHUD� IDOO�PHG�
JRGD�PDUJLQDOHU��0RGL¿HULQJVNRVWQDGHUQD�I|U�DWW�DQSDVVD�À\JSODQHQ�WLOO�YnUD�
krav var inlagda i offerterna. Särskilt för F-16 var de höga. Dess radar måste 
radikalt förbättras för att fylla våra krav. I USAF och NATO användes F-16 
PHVW�VRP�DWWDFNÀ\JSODQ��)09�NUlYGH�lYHQ�JRGD�MDNWSUHVWDQGD��'HW�VNXOOH�MX�
KD�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ��3ULVHUQD�YDU�EXGJHWSULVHU��0HQ�HUIDUHQKHWHU�IUnQ�EODQG�
annat Schweiz, med vilket FMV sedan länge hade goda kontakter, visade att 
givna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket från de slutliga vid 

FMS-köp. FMV lade dock till marginaler. Underlaget för F-5 var också väl 
JHQRPDUEHWDW��0HQ�GHW�À\JSODQHW�KDGH�GHOYLV�VlPUH�GHOYLV�ElWWUH�HJHQVNDSHU�
än det svenska alternativet. Inte så underligt då det förutsatte samma motor 
VRP�,*�-$6�À\JSODQ��0LUDJH�YDU�LQWH�Vn�YlO�EHVNULYHW�YDUH�VLJ�EHWUlIIDQGH�
åtagande eller priser.

Direktleverantörerna
6DPWLGLJW�¿FN�)09�LQ�RIIHUW�IUnQ�GHVVD�I|UHWDJ�DQJnHQGH�NRPPXQLNDWLRQ��
IK och motmedel. 

Jämförande utvärdering
(Q�SUHOLPLQlU�MlPI|UHOVH�PHOODQ�RIIHUWHUQD�YLVDGH�GHOV�DWW�,*�-$6�À\JSODQ�
inte i tillräcklig grad fyllde kraven i HS, dels att F-16 och framför allt F-18 
I\OOGH�NUDYHQ�RFK�YDU�PHU�NRVWQDGVHIIHNWLYD������À\JSODQ���

FMV-F gjorde en teknisk/ekonomisk utvärdering med huvud–
VSHFL¿NDWLRQHQ�VRP�JUXQG��'lUHIWHU�ERUGH�À\JYDSQHW�RFK�g%��PHG�KMlOS�DY�
FMV, ha genomfört en stridsekonomisk värdering av alternativen. Men denna 
utvärdering hade inte förberetts i tid. Tack vare en skicklig insats lyckades 
FS, FMV, FOA och Fst få fram en acceptabel stridsekonomisk värdering. 
bYHQ�GHQQD�SHNDGH�Sn�DWW�)����YDU�PHVW�VWULGVHNRQRPLVN�

I september överlämnade CFV en så kallad systemplan för svensk JAS till 
ÖB. Planen grundades främst på uppgifter från FMV och den dittills gjorda 
preliminära utvärderingen. IG JAS hade dock successivt sedan offerten 
från juni förbättrat sina villkor, främst vad angick prestanda. Men det var 
långt kvar till ett acceptabelt underlag för ett beslut. CFV gick också den 
17 september ut med ett TT-meddelande om sitt ställningstagande, med 
reservation för godtagbart förhandlingsresultat.

Strax därefter bestämde ÖB, förmodligen med departementets goda 
minne, att utvärderingen inte skulle gå ut på att jämföra de olika, offererade 
alternativen. I stället skulle inriktningen vara att utröna om svensk JAS var 
godtagbar. Det innebar att ÖB och CFV och Föd gick ifrån riksdagens beslut 
om att de utländska alternativen skulle vara reella alternativ! 

Upphandlingen övergick alltså från konkurrensupphandling till 
PRQRSROXSSKDQGOLQJ�� 'HW� LQQHEDU� DWW� YL� ¿FN� DOOD� QDFNGHODU� PHG�

IG JAS lämnade fast pris på utvecklingen och en första delserie om 30flygplan. Däremot ville man inte binda sig för en större serie. Här lämnadesbara budgetpriser. För att hjälpa staten att komma över problemen medbrist på betalningsmedel under vissa år erbjöd sig IG JAS att egenfinansieraarbetet under viss tid. Normalt brukade FMV lägga betalningsplaner förutvecklingsarbete så att industrin inte behövde självfinansiera arbetet i störregrad innan det var utfört. FMV fick därmed ett lägre pris.För att ta en ökad risk erbjöd sig IG JAS att ställa upp med en garanti om500 Mkr, som staten skulle fa åter om projektet misslyckades. Det var enstor summa i absoluta tal men inte så stor i förhållande till hela programmet.Sammanfattningsvis kunde IG JAS:s anbud inte accepteras vare sig avseendeeffekt eller ekonomi.
Utländska alternativEnligt riksdagens beslut skulle de utländska alternativen vara reella alternativtill det svenska. Konkurrens skulle råda. CFV och ÖB:s ledningsgrupp tyckteatt FMV lade ned för stort arbete på dessa alternativ. FMV ansåg det varamycket värdefullt att ta fram data för en verklig bedömning av vilket alternativsom var bäst med hänsyn till alla relevanta faktorer. FMV infordrade offertervia försvarsdepartementet i USA, DoD, från McDonnell Douglas (F-18),General Dynamics (F-16) och Northrop (F-5/20). FMV var hänvisade att gåvia DoD och dess exportorgan Foreign Military Sales, FMS, för att det varen så stor affär. Beträffande Mirage 2000 skickade Dassault en offert. Deutländska leverantörerna fick inte betalt för sina offertarbeten.Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade. F-16och F-18-alternativen bestod av flygplan anpassade till våra stridslednings-och baseringssystem. Båda flygplanen fyllde kraven i HS, i flera fall medgoda marginaler. Modifieringskostnaderna för att anpassa flygplanen till vårakrav var inlagda i offerterna. Särskilt för F-16 var de höga. Dess radar måsteradikalt förbättras för att fylla våra krav. I USAF och NATO användes F-16mest som attackflygplan. FMV krävde även goda jaktprestanda. Det skulle juha ett enhetsflygplan. Priserna var budgetpriser. Men erfarenheter från blandannat Schweiz, med vilket FMV sedan länge hade goda kontakter, visade attgivna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket från de slutliga vid
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FMS-köp. FMV lade dock till marginaler. Underlaget för F-5 var också välgenomarbetat. Men det flygplanet hade delvis sämre delvis bättre egenskaperän det svenska alternativet. Inte så underligt då det förutsatte samma motorsom IG JAS flygplan. Mirage var inte så väl beskrivet vare sig beträffandeåtagande eller priser.
DirektleverantörernaSamtidigt fick FMV in offert från dessa företag angående kommunikation,IK och motmedel.
Jämförande utvärderingEn preliminär jämförelse mellan offerterna visade dels att IG JAS flygplaninte i tillräcklig grad fyllde kraven i HS, dels att F-16 och framför allt F-18fyllde kraven och var mer kostnadseffektiva (240 flygplan).FMV-F gjorde en teknisk/ekonomisk utvärdering med huvud—specifikationen som grund. Därefter borde flygvapnet och ÖB, med hjälp avFMV, ha genomfört en stridsekonomisk värdering av alternativen. Men dennautvärdering hade inte förberetts i tid. Tack vare en skicklig insats lyckadesFS, FMV, FOA och Fst få fram en acceptabel stridsekonomisk värdering.Även denna pekade på att F-18 var mest stridsekonomisk.I september överlämnade CFV en så kallad systemplan för svensk JAS tillÖB. Planen grundades främst på uppgifter från FMV och den dittills gjordapreliminära utvärderingen. IG JAS hade dock successivt sedan offertenfrån juni förbättrat sina villkor, främst vad angick prestanda. Men det varlångt kvar till ett acceptabelt underlag för ett beslut. CFV gick också den17 september ut med ett TT-meddelande om sitt ställningstagande, medreservation för godtagbart förhandlingsresultat.Strax därefter bestämde ÖB, förmodligen med departementets godaminne, att utvärderingen inte skulle gå ut på att jämföra de olika, offereradealternativen. I stället skulle inriktningen vara att utröna om svensk JAS vargodtagbar. Det innebar att ÖB och CFV och Föd gick ifrån riksdagens beslutom att de utländska alternativen skulle vara reella alternativ!Upphandlingen övergick alltså från konkurrensupphandling tillmonopolupphandling. Det innebar att vi fick alla nackdelar med

203



202 203

IG JAS lämnade fast pris på utvecklingen och en första delserie om 30 
À\JSODQ��'lUHPRW�YLOOH�PDQ�LQWH�ELQGD�VLJ�I|U�HQ�VW|UUH�VHULH��+lU�OlPQDGHV�
bara budgetpriser. För att hjälpa staten att komma över problemen med 
EULVW�Sn�EHWDOQLQJVPHGHO�XQGHU�YLVVD�nU�HUEM|G�VLJ�,*�-$6�DWW�HJHQ¿QDQVLHUD�
arbetet under viss tid. Normalt brukade FMV lägga betalningsplaner för 
XWYHFNOLQJVDUEHWH�Vn�DWW�LQGXVWULQ�LQWH�EHK|YGH�VMlOY¿QDQVLHUD�DUEHWHW�L�VW|UUH�
JUDG�LQQDQ�GHW�YDU�XWI|UW��)09�¿FN�GlUPHG�HWW�OlJUH�SULV��

För att ta en ökad risk erbjöd sig IG JAS att ställa upp med en garanti om 
500 Mkr, som staten skulle få åter om projektet misslyckades. Det var en 
stor summa i absoluta tal men inte så stor i förhållande till hela programmet. 
Sammanfattningsvis kunde IG JAS:s anbud inte accepteras vare sig avseende 
effekt eller ekonomi. 

Utländska alternativ
Enligt riksdagens beslut skulle de utländska alternativen vara reella alternativ 
till det svenska. Konkurrens skulle råda. CFV och ÖB:s ledningsgrupp tyckte 
att FMV lade ned för stort arbete på dessa alternativ. FMV ansåg det vara 
mycket värdefullt att ta fram data för en verklig bedömning av vilket alternativ 
som var bäst med hänsyn till alla relevanta faktorer. FMV infordrade offerter 
via försvarsdepartementet i USA, DoD, från McDonnell Douglas (F-18), 
General Dynamics (F-16) och Northrop (F-5/20). FMV var hänvisade att gå 
via DoD och dess exportorgan Foreign Military Sales, FMS, för att det var 
en så stor affär. Beträffande Mirage 2000 skickade Dassault en offert. De 
XWOlQGVND�OHYHUDQW|UHUQD�¿FN�LQWH�EHWDOW�I|U�VLQD�RIIHUWDUEHWHQ�

Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade. F-16 
RFK�)����DOWHUQDWLYHQ�EHVWRG�DY�À\JSODQ�DQSDVVDGH�WLOO�YnUD�VWULGVOHGQLQJV��
RFK�EDVHULQJVV\VWHP��%nGD�À\JSODQHQ� I\OOGH�NUDYHQ� L�+6�� L�ÀHUD� IDOO�PHG�
JRGD�PDUJLQDOHU��0RGL¿HULQJVNRVWQDGHUQD�I|U�DWW�DQSDVVD�À\JSODQHQ�WLOO�YnUD�
krav var inlagda i offerterna. Särskilt för F-16 var de höga. Dess radar måste 
radikalt förbättras för att fylla våra krav. I USAF och NATO användes F-16 
PHVW�VRP�DWWDFNÀ\JSODQ��)09�NUlYGH�lYHQ�JRGD�MDNWSUHVWDQGD��'HW�VNXOOH�MX�
KD�HWW�HQKHWVÀ\JSODQ��3ULVHUQD�YDU�EXGJHWSULVHU��0HQ�HUIDUHQKHWHU�IUnQ�EODQG�
annat Schweiz, med vilket FMV sedan länge hade goda kontakter, visade att 
givna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket från de slutliga vid 

FMS-köp. FMV lade dock till marginaler. Underlaget för F-5 var också väl 
JHQRPDUEHWDW��0HQ�GHW�À\JSODQHW�KDGH�GHOYLV�VlPUH�GHOYLV�ElWWUH�HJHQVNDSHU�
än det svenska alternativet. Inte så underligt då det förutsatte samma motor 
VRP�,*�-$6�À\JSODQ��0LUDJH�YDU�LQWH�Vn�YlO�EHVNULYHW�YDUH�VLJ�EHWUlIIDQGH�
åtagande eller priser.

Direktleverantörerna
6DPWLGLJW�¿FN�)09�LQ�RIIHUW�IUnQ�GHVVD�I|UHWDJ�DQJnHQGH�NRPPXQLNDWLRQ��
IK och motmedel. 

Jämförande utvärdering
(Q�SUHOLPLQlU�MlPI|UHOVH�PHOODQ�RIIHUWHUQD�YLVDGH�GHOV�DWW�,*�-$6�À\JSODQ�
inte i tillräcklig grad fyllde kraven i HS, dels att F-16 och framför allt F-18 
I\OOGH�NUDYHQ�RFK�YDU�PHU�NRVWQDGVHIIHNWLYD������À\JSODQ���

FMV-F gjorde en teknisk/ekonomisk utvärdering med huvud–
VSHFL¿NDWLRQHQ�VRP�JUXQG��'lUHIWHU�ERUGH�À\JYDSQHW�RFK�g%��PHG�KMlOS�DY�
FMV, ha genomfört en stridsekonomisk värdering av alternativen. Men denna 
utvärdering hade inte förberetts i tid. Tack vare en skicklig insats lyckades 
FS, FMV, FOA och Fst få fram en acceptabel stridsekonomisk värdering. 
bYHQ�GHQQD�SHNDGH�Sn�DWW�)����YDU�PHVW�VWULGVHNRQRPLVN�

I september överlämnade CFV en så kallad systemplan för svensk JAS till 
ÖB. Planen grundades främst på uppgifter från FMV och den dittills gjorda 
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17 september ut med ett TT-meddelande om sitt ställningstagande, med 
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Strax därefter bestämde ÖB, förmodligen med departementets goda 
minne, att utvärderingen inte skulle gå ut på att jämföra de olika, offererade 
alternativen. I stället skulle inriktningen vara att utröna om svensk JAS var 
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IG JAS lämnade fast pris på utvecklingen och en första delserie om 30flygplan. Däremot ville man inte binda sig för en större serie. Här lämnadesbara budgetpriser. För att hjälpa staten att komma över problemen medbrist på betalningsmedel under vissa år erbjöd sig IG JAS att egenfinansieraarbetet under viss tid. Normalt brukade FMV lägga betalningsplaner förutvecklingsarbete så att industrin inte behövde självfinansiera arbetet i störregrad innan det var utfört. FMV fick därmed ett lägre pris.För att ta en ökad risk erbjöd sig IG JAS att ställa upp med en garanti om500 Mkr, som staten skulle fa åter om projektet misslyckades. Det var enstor summa i absoluta tal men inte så stor i förhållande till hela programmet.Sammanfattningsvis kunde IG JAS:s anbud inte accepteras vare sig avseendeeffekt eller ekonomi.
Utländska alternativEnligt riksdagens beslut skulle de utländska alternativen vara reella alternativtill det svenska. Konkurrens skulle råda. CFV och ÖB:s ledningsgrupp tyckteatt FMV lade ned för stort arbete på dessa alternativ. FMV ansåg det varamycket värdefullt att ta fram data för en verklig bedömning av vilket alternativsom var bäst med hänsyn till alla relevanta faktorer. FMV infordrade offertervia försvarsdepartementet i USA, DoD, från McDonnell Douglas (F-18),General Dynamics (F-16) och Northrop (F-5/20). FMV var hänvisade att gåvia DoD och dess exportorgan Foreign Military Sales, FMS, för att det varen så stor affär. Beträffande Mirage 2000 skickade Dassault en offert. Deutländska leverantörerna fick inte betalt för sina offertarbeten.Av de utländska alternativen var de amerikanska mest genomarbetade. F-16och F-18-alternativen bestod av flygplan anpassade till våra stridslednings-och baseringssystem. Båda flygplanen fyllde kraven i HS, i flera fall medgoda marginaler. Modifieringskostnaderna för att anpassa flygplanen till vårakrav var inlagda i offerterna. Särskilt för F-16 var de höga. Dess radar måsteradikalt förbättras för att fylla våra krav. I USAF och NATO användes F-16mest som attackflygplan. FMV krävde även goda jaktprestanda. Det skulle juha ett enhetsflygplan. Priserna var budgetpriser. Men erfarenheter från blandannat Schweiz, med vilket FMV sedan länge hade goda kontakter, visade attgivna budgetpriser inte brukade avvika särskilt mycket från de slutliga vid
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Jämförande utvärderingEn preliminär jämförelse mellan offerterna visade dels att IG JAS flygplaninte i tillräcklig grad fyllde kraven i HS, dels att F-16 och framför allt F-18fyllde kraven och var mer kostnadseffektiva (240 flygplan).FMV-F gjorde en teknisk/ekonomisk utvärdering med huvud—specifikationen som grund. Därefter borde flygvapnet och ÖB, med hjälp avFMV, ha genomfört en stridsekonomisk värdering av alternativen. Men dennautvärdering hade inte förberetts i tid. Tack vare en skicklig insats lyckadesFS, FMV, FOA och Fst få fram en acceptabel stridsekonomisk värdering.Även denna pekade på att F-18 var mest stridsekonomisk.I september överlämnade CFV en så kallad systemplan för svensk JAS tillÖB. Planen grundades främst på uppgifter från FMV och den dittills gjordapreliminära utvärderingen. IG JAS hade dock successivt sedan offertenfrån juni förbättrat sina villkor, främst vad angick prestanda. Men det varlångt kvar till ett acceptabelt underlag för ett beslut. CFV gick också den17 september ut med ett TT-meddelande om sitt ställningstagande, medreservation för godtagbart förhandlingsresultat.Strax därefter bestämde ÖB, förmodligen med departementets godaminne, att utvärderingen inte skulle gå ut på att jämföra de olika, offereradealternativen. I stället skulle inriktningen vara att utröna om svensk JAS vargodtagbar. Det innebar att ÖB och CFV och Föd gick ifrån riksdagens beslutom att de utländska alternativen skulle vara reella alternativ!Upphandlingen övergick alltså från konkurrensupphandling tillmonopolupphandling. Det innebar att vi fick alla nackdelar med
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NRQNXUUHQVXSSKDQGOLQJ� VDPWLGLJW� VRP� YL� ¿FN� DOOD� QDFNGHODUQD� PHG�
monopolupphandling. Under föregivande av att konkurrens rådde hade ÖB 
förhindrat FMV att tillsammans med IG JAS få fram det mest kostnads-
RSWLPDOD�À\JSODQHW��0RQRSROPHWRGHQ�WRJ�ERUW�DOO�SULVNRQNXUUHQV��

FMV borde i detta läge ha tillskrivit regeringen och begärt skriftliga 
direktiv om det nya upphandlingsförfarandet. För husfridens skull gjordes 
inte det. Det kanske var ett misstag. Men även FMV ville ha fram ett bra 
svenskt alternativ. 
Ytterligare överläggningar som genomfördes med IG JAS resulterade i ett 
ÀHUWDO� I|UElWWULQJDU� DY� GHUDV� RIIHUW�� 2PNULQJ� PLWWHQ� DY� RNWREHU� OlPQDGH�
FMV med GD Ove Ljung sina rekommendationer till ÖB enligt nedan:

1.  Svensk JAS, liksom huvuddelen av de utländska alternativen,   
I\OOHU�NUDYHQ�L�KXYXGVSHFL¿NDWLRQHQ�RFK�EHG|PV�WHNQLVNW�� �
realiserbara. Svensk JAS med mindre marginal, F-18 med   
större.

2.  Fasta priser har erhållits beträffande svensk JAS för typarbete   
RFK����VHULHÀ\JSODQ��(WW�WDNSULV�KDU�OlPQDWV�Sn�I|OMDQGH������ �
À\JSODQ��)|U�GH�XWOlQGVND�À\JSODQHQ�KDU�OlPQDWV�� � �
realistiska budgetpriser.  

3.  Svensk JAS kräver medeltillskott utöver ansatt    
ram fram till år 2000. IG JAS har erbjudit sig att delvis   
HJHQ¿QDQVLHUD�YHUNVDPKHWHQ�HWW�DQWDO�nU��(Q�nWHUWDJQLQJ�� �
måste ske senare och detta skulle medföra ett ökat pris. (Med   
senare omplanering av FMV behövdes detta inte.)  

4.  Medel för À\JSODQ�����RFK�HIWHUI|OMDQGH�VNXOOH�PHG�QRUPDO�� �
betalningsmodell utfalla före år 2000 med ca 900 Mkr.   
(Prisläge 1981) 

5. För kommande förbättringar, där utvecklingspotentialen   
utnyttjas, förutsätter FMV att CFV kan avsätta erforderliga medel 

  före år 2000. 

���)XOO�NRPSHQVDWLRQ�I|U�LQÀDWLRQ�RFK�YDOXWDNXUVlQGULQJDU� 
måste ges.

En preliminär utvärdering av FMV pekar på att: 

��� 2P�PLQGUH�lQ�����À\JSODQ�DYVHV�E|U�)����YlOMDV��

��� 2P�����±�����DYVHV�lU�OLFHQVWLOOYHUNQLQJ�DY�)����ElVW�

�� 9LG�PHU�lQ���±�����À\JSlan bör svensk JAS väljas. 

Den 14 oktober tog ÖB ställning för svensk JAS under förutsättning av att 
förhandlingarna fram till 1 maj 1982 gav godtagbart resultat.

Hösten 1981 till avtalet 30 juni 1982
Händelser: 

1981 � Okt: VD Saab, Sten Gustafsson vägrar att förhandla med   
   FMV. 

  ��1RY�GHF��'LVNXVVLRQer mellan Föd och ÖB om vem som ska  
   förhandla med IG JAS.

  ��'HF��g% direktiv att FMV, och där GD personligen, ska   
   förhandla med IG JAS.

1982 � Jan-april: Förhandlingar mellan IG JAS och FMV samt   
   mellan direktleverantörerna och FMV. Redovisning för ÖB   
   gjordes enligt plan 30/4.

  ��0DM��g%�OlPQDU�VLWW�VWlOOQLQJVWDJDQGH�WLOO�UHJHULQJHQ��

� � ��0DM��3ositivt beslut i riksdagen. Juni: Uppdrag till FMV att   
   skriva på avtalet.

  �����MXQL��)MV och IG JAS skriver på det stora avtalet. Så   
   skedde även mellan FMV och direktleverantörerna.

  ��'H�XWländska leverantörerna meddelades att svensk  JAS   
   hade valts.

Förhandlingarna
Efter ÖB ställningstagande till svensk JAS under oktober tog C FMV-F 
kontakt med VD Saab, Sten Gustafsson. Denne vägrade att förhandla med 
FMV. Han ansåg att han skulle förhandla med ÖB-ledningsgrupp. Det 

konkurrensupphandling samtidigt som vi fick alla nackdelarna medmonopolupphandling. Under föregivande av att konkurrens rådde hade ÖBförhindrat FMV att tillsammans med IG JAS få fram det mest kostnads-optimala flygplanet. Monopolmetoden tog bort all priskonkurrens.FMV borde i detta läge ha tillskrivit regeringen och begärt skriftligadirektiv om det nya upphandlingsförfarandet. För husfridens skull gjordesinte det. Det kanske var ett misstag. Men även FMV ville ha fram ett brasvenskt alternativ.Ytterligare överläggningar som genomfördes med IG JAS resulterade i ettflertal förbättringar av deras offert. Omkring mitten av oktober lämnadeFMV med GD Ove Ljung sina rekommendationer till ÖB enligt nedan:
1. Svensk JAS, liksom huvuddelen av de utländska alternativen,fyller kraven i huvudspecifikationen och bedöms teknisktrealiserbara. Svensk JAS med mindre marginal, F-18 medstörre.
2. Fasta priser har erhållits beträffande svensk JAS för typarbeteoch 30 serieflygplan. Ett takpris har lämnats på följande 110flygplan. För de utländska flygplanen har lämnatsrealistiska budgetpriser.
3. Svensk JAS kräver medeltillskott utöver ansattram fram till år 2000. IG JAS har erbjudit sig att delvisegenfinansiera verksamheten ett antal år. En återtagningmåste ske senare och detta skulle medföra ett ökat pris. (Medsenare omplanering av FMV behövdes detta inte.)
4. Medel för flygplan 141 och efterföljande skulle med normalbetalningsmodell utfalla före år 2000 med ca 900 Mkr.(Prisläge 1981)
5. För kommande förbättringar, där utvecklingspotentialenutnyttjas, förutsätter FMV att CFV kan avsätta erforderliga medelföre år 2000.
6. Full kompensation för inflation och valutakursändringarmåste ges.
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En preliminär utvärdering av FMV pekar på att:
• Om mindre än 100 flygplan avses bör F-16 väljas.
• Om 100 — 200 avses är licenstillverkning av F-18 bäst.
• Vid mer än 2 — 300 flygplan bör svensk JAS väljas.

Den 14 oktober tog ÖB ställning för svensk JAS under förutsättning av attförhandlingarna fram till 1 maj 1982 gav godtagbart resultat.
Hösten 1981 till avtalet 30 juni 1982Händelser:
1981 • Okt: VD Saab, Sten Gustafsson vägrar att förhandla medFMV.

• Nov-dec: Diskussioner mellan Föd och ÖB om vem som skaförhandla med IG JAS.
• Dec: ÖB direktiv att FMV, och där GD personligen, skaförhandla med IG JAS.

1982 • Jan-april: Förhandlingar mellan IG JAS och FMV samtmellan direktleverantörerna och FMV. Redovisning för ÖBgjordes enligt plan 30/4.
• Maj: ÖB lämnar sitt ställningstagande till regeringen.
• Maj: Positivt beslut i riksdagen. Juni: Uppdrag till FMV attskriva på avtalet.
• 30 juni: FMV och IG JAS skriver på det stora avtalet. Såskedde även mellan FMV och direktleverantörerna.
• De utländska leverantörerna meddelades att svensk JAShade valts.

FörhandlingarnaEfter ÖB ställningstagande till svensk JAS under oktober tog C FMV-Fkontakt med VD Saab, Sten Gustafsson. Denne vägrade att förhandla medFMV. Han ansåg att han skulle förhandla med ÖB-ledningsgrupp. Det
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resulterade i en två månaders diskussion mellan Föd, ÖB och kanske CFV. 
Vilka alternativ som diskuterades är okänt för FMV-F.

I slutet av december fattades beslut av Föd och ÖB: I ett direktiv från 
ÖB bestämdes att FMV skulle vara förhandlingspart. ÖB föreskrev att 
förhandlingarna skulle ledas personligen av GD FMV, Ove Ljung. Denne 
delegerade uppdraget till C  FMV-F. 

Förhandlingarna utfördes väl planerat och strukturerat. Svåra frågor 
behandlades parallellt. IG JAS klagade på att FMV-F ofta kom med nya krav. 
Det var naturligt i och med man successivt trängde in i det mycket komplexa 
kommande avtalet.

Klagomål på C FMV-F framfördes hela tiden av Föd, ÖB, CFV och 
politiker, ofta initierade av Saabs högsta ledning. I ÖB Ljungs tjänstedagbok 
behandlades Gripen vid ett 40-tal tillfällen. Vid 27 av dessa klagar ÖB 
och andra på C FMV-F. Det kändes som FMV satt ensam på ena sidan av 
förhandlingsbordet. Det fanns dock några som passivt stöttade FMV, (s).

Gradvis blev diskussionerna mer konstruktiva ju mer kunniga personer 
kom till tals och vi närmade oss bestämd sluttid. Det var mycket att 
behandla: Motorn RM12:s prestanda och tillförlitlighet, styrsystemets 
VlNHUKHW�� UDGDU�� DXWRPDWNDQRQ�� YDSHQLQWHJUDWLRQ�� YHUL¿HULQJVSURJUDP��
garantier, underhållsmateriel, betalningsplan, banksäkerheter, index- och 
valutareglering etc.

Avtalet mellan IG JAS och FMV:F paraferades på natten till 
Valborgsmässoafton och avlämnades samma dag på morgonen till ÖB.

Avtalets innehåll, mycket sammanfattat:

���8WYHFNOLQJ�DY�À\JSODQ����*ULSHQ�YHUVLRQ�$��IDVW�SULV

���7LOOYHUNQLQJ�DY����À\JSODQ��IDVW�SULV

3. OSWLRQ�Sn�����À\JSODQ��SULV�XQGHU�HWW�IDVW�WDNSULV

1 juli 1982 till våren 1983
1982 ��-XOL��5HJHULQJHQ�QROOVWlOOHU�DQVYDUV��RFK�DUEHWVI|UGHOQLQJ��  
  mellan myndigheterna.

 ����RNW��6YHQ�2ORI�2OVRQ�EOLU�Q\�&)9��

� ��2NW��1\��VRFialdemokratisk regering. Olof Palme    
  statsminister.

 ��%HVOXWHW�RP�-$6����*ULSHQ�VND�RPSU|YDV�

� ��'HF��6Rm underlag till proposition låter statssekreteraren   
  Per Borg skrivas ett PM om Gripens ekonomi. Han skickar   
  det till C FMV-F för kommentarer. Denne förklarar att vissa  
� � SRVWHU�KDU�À\WWDWV�RFK�DQGUD�VDNQDV��.RUUHNWLRQHQ�LQQHEDU�

  att man följde FMV förutsättningar för att FMV skulle   
  rekommendera svensk JAS i oktober 1981. Alltså inga   
  nyheter. Beklagligt nog uppstod missförstånd hos ÖB. Denne  
  och CFV trodde att C FMV-F börjat brevväxlingen och infört  
  nya reserver med mera. De missförstod därmed hela saken. 

1983 �����MDQ��$QGHUV�7KXQERUJ�EOLU�I|UVYDUVPLQLVWHU�
� ��9nUHQ��5LNVGDJHQ�JRGNlQGH�HQ�DQGUD�JnQJ��                    
   

Vad hände sedan?
FMV lämnade rapporter regelbundet till CFV – ÖB, ÖB skickade rapporterna 
med egna kommentarer till Föd. FMV noterar att kostnaderna följer planen. 
Resultatet, vissa milstolpar, draggar successivt efter. FMV varnar för 
förseningar och ökade kostnader. CFV – ÖB tonar varje gång ner FMV:s 
farhågor. 

Offert på optionen av delserie 2 skulle ha lämnats till FMV under 1987/88. 
I stället meddelade IG JAS att hela avtalet från 1982 måste omförhandlas. 
IG JAS föreslår ett riktprisavtal, som egentligen bara var ett maskerat 
Bok&Räknings-avtal. På uppdrag av statssekreteraren Jan Nygren gjorde 
FMV en ny jämförande studie mellan Gripen och F-18 Hornet. Priset på 
Gripen hade ju ökat mycket. Det gällde även F-18. Dessutom var dollarkursen 
högre. Nu gällde det att jämföra återstående kostnader för Gripen med 

resulterade i en två månaders diskussion mellan Föd, ÖB och kanske CFV.Vilka alternativ som diskuterades är okänt för FMV-F.I slutet av december fattades beslut av Föd och ÖB: I ett direktiv frånÖB bestämdes att FMV skulle vara förhandlingspart. ÖB föreskrev attförhandlingarna skulle ledas personligen av GD FMV, Ove Ljung. Dennedelegerade uppdraget till C FMV-F.Förhandlingarna utfördes väl planerat och strukturerat. Svåra frågorbehandlades parallellt. IG JAS klagade på att FMV-F ofta kom med nya krav.Det var naturligt i och med man successivt trängde in i det mycket komplexakommande avtalet.Klagomål på C FMV-F framfördes hela tiden av Föd, ÖB, CFV ochpolitiker, ofta initierade av Saabs högsta ledning. I ÖB Ljungs tjänstedagbokbehandlades Gripen vid ett 40-tal tillfällen. Vid 27 av dessa klagar ÖBoch andra på C FMV-F. Det kändes som FMV satt ensam på ena sidan avförhandlingsbordet. Det fanns dock några som passivt stöttade FMV, (s).Gradvis blev diskussionerna mer konstruktiva ju mer kunniga personerkom till tals och vi närmade oss bestämd sluttid. Det var mycket attbehandla: Motorn RM12:s prestanda och tillförlitlighet, styrsystemetssäkerhet, radar, automatkanon, vapenintegration, verifieringsprogram,garantier, underhållsmateriel, betalningsplan, banksäkerheter, index- ochvalutareglering etc.
Avtalet mellan IG JAS och FMV:F paraferades på natten tillValborgsmässoafton och avlämnades samma dag på morgonen till ÖB.
Avtalets innehåll, mycket sammanfattat:

1. Utveckling av flygplan 39 Gripen version A, fast pris
2. Tillverkning av 30 flygplan, fast pris
3. Option på 110 flygplan, pris under ett fast takpris
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1 juli 1982 till våren 1983
1982 • Juli: Regeringen nollställer ansvars- och arbetsfördelningmellan myndigheterna.

• 1 okt: Sven-Olof Olson blir ny CFV.
• Okt: Ny, socialdemokratisk regering. Olof Palmestatsminister.
• Beslutet om JAS 39 Gripen ska omprövas.
• Dec: Som underlag till proposition låter statssekreterarenPer Borg skrivas ett PM om Gripens ekonomi. Han skickardet till C FMV-F för kommentarer. Denne förklarar att vissaposter har flyttats och andra saknas. Korrektionen innebaratt man följde FMV förutsättningar för att FMV skullerekommendera svensk JAS i oktober 1981. Alltså inganyheter. Beklagligt nog uppstod missförstånd hos ÖB. Denneoch CFV trodde att C FMV-F börjat brevväxlingen och införtnya reserver med mera. De missförstod därmed hela saken.

1983 • 17 jan: Anders Thunborg blir försvarsminister.• Våren: Riksdagen godkände en andra gång.
Vad hände sedan?FMV lämnade rapporter regelbundet till CFV — ÖB, ÖB skickade rapporternamed egna kommentarer till Föd. FMV noterar att kostnaderna följer planen.Resultatet, vissa milstolpar, draggar successivt efter. FMV varnar förförseningar och ökade kostnader. CFV — ÖB tonar varje gång ner FMV:sfarhågor.Offert på optionen av delserie 2 skulle ha lämnats till FMV under 1987/88.I stället meddelade IG JAS att hela avtalet från 1982 måste omförhandlas.IG JAS föreslår ett riktprisavtal, som egentligen bara var ett maskeratBok&Räknings-avtal. På uppdrag av statssekreteraren Jan Nygren gjordeFMV en ny jämförande studie mellan Gripen och F-18 Hornet. Priset påGripen hade ju ökat mycket. Det gällde även F-18. Dessutom var dollarkursenhögre. Nu gällde det att jämföra återstående kostnader för Gripen med
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kostnaderna för att anskaffa F-18. Resultatet blev även denna gång att Gripen 
YDU�PHVW�NRVWQDGVHIIHNW�RP�PDQ�DYVnJ�PHU�lQ�����±�����À\JSODQ���

Inför kommande omförhandling föreslog FMV till C Föd Roine Carlsson 
att IG JAS skulle i stort stå för det ursprungliga avtalet när det gäller 
XWYHFNOLQJ�RFK�GH�I|UVWD����À\JSODQHQ��)|U�GHOVHULH���I|UHVORJ�)09�DWW�HWW�
incitamentavtal lika de tidigare delarna av Viggen-serien. Så blev det också, 
men beställningen av delserie 2 dröjde till 1992.

'HF��������D�À\JQLQJ��7\YlUU�KDYHUL�YLG���H�À\JQLQJHQ�L�IHEUXDUL�������

1992. Beställning av ds 2: Riktkostnad = Flera 10-tals procent över det 
ursprungliga takpriset och klart dyrare än Viggen. Nu hade verkligheten 
kommit i fatt. Beställningarna blev av samma typ som för Viggen.

1993: Nytt haveri. Kritiskt läge tekniskt. Genial lösning av styrtekniker.   

������%HVWlOOQLQJ�DY�GV��� �����À\JSODQ�WRWDOW

O.s.v. Flygplan 39C/D, Flygplan 39E/F etc. 

Slutord
Industrin gjorde en stark insats och bemästrade svårigheterna till slut.

Tyvärr hade både FMV och Saab underskattat kostnaderna. De högre 
kostnaderna berodde mycket på den höga innovationsnivån, men det 
I|UNODUDU� LQWH�KHOW�GH�K|JUH�NRVWQDGHUQD��3UHFLV� VRP�PHG�&���*DOD[\�¿FN�
man gå tillbaka till mer beprövade avtalsrutiner. 

)O\JSODQVV\VWHPHW�-$6����*ULSHQ�EOHY�HWW�EUD�À\JSODQ�I|U�6YHULJH�RFK�
andra länder med begränsad budget och medelstora krav på räckvidd.

            
Nacka Strand i februari 2014
Gunnar Lindqvist
F.d. C FMV-F

Bilaga 9

 )|UNRUWQLQJDU��WHUPHU�DYVHHQGH�À\JSODQ��
och motorbeteckningar och deras 

leverantörer m.m.
1HGDQ� UHGRYLVDV� À\JSODQWLOOYHUNDUH�� À\JSODQW\SHU�� PRWRUWLOOYHUNDUH� RFK�
motorer, myndigheter m.m. som nämns i dokumentationen. Redovisningen 
sker med de benämningar som gällde åren kring 1980. Efter uppköp av 
industrier, samgåenden och andra förändringar är det inte alltid samma 
industrier som idag levererar respektive produkt.

Flygplantilllverkare Förkortn. Typbeteckning, m.m. 
General Dynamics GD  F-16
(idag: Lockheed Martin) 
McDonnell Douglas MDD  F-18
(idag: Boeing
Northrop    F-5/F-20
(idag: Northrop Gruman)
Rockwell   ([SHULPHQWÀ\JSODQHW��
   HiMAT,
   kompositvinge– 
   konstruktioner.
Marcel Dassault MD  Mirage, Rafale
Israel Aircraft Industries IAI  Lavi 
Aermacchi   AMX
British Aerospace BAe  AST 403 senare 
   ECA: (XURSHDQ�&RPEDW��
   Aircraft, föregångare 
� � � WLOO�(XUR¿JKWHU��� �
   P106 samt ving– 
   konstruktioner.
Messerschmitt-Bölkow-Blohm MBB  Jäger 90/TKF-90: 
   Taktisches
� � � .DPSIÀXJ]HXJ��� �
   föregångare till
� � � (XUR¿JKWHU

kostnaderna för att anskaffa F-18. Resultatet blev även denna gång att Gripenvar mest kostnadseffekt om man avsåg mer än 200 — 300 flygplan.Inför kommande omförhandling föreslog FMV till C Föd Roine Carlssonatt IG JAS skulle i stort stå för det ursprungliga avtalet när det gällerutveckling och de första 30 flygplanen. För delserie 2 föreslog FMV att ettincitamentavtal lika de tidigare delarna av Viggen-serien. Så blev det också,men beställningen av delserie 2 dröjde till 1992.
Dec 1988 1:a flygning. Tyvärr haveri vid 5:e flygningen i februari 1989.
1992. Beställning av ds 2: Riktkostnad = Flera 10-tals procent över detursprungliga takpriset och klart dyrare än Viggen. Nu hade verklighetenkommit i fatt. Beställningarna blev av samma typ som för Viggen.
1993: Nytt haveri. Kritiskt läge tekniskt. Genial lösning av styrtekniker.
1997: Beställning av ds 3 = 204 flygplan totalt
O.s.v. Flygplan 39C/D, Flygplan 39E/F etc.
SlutordIndustrin gjorde en stark insats och bemästrade svårigheterna till slut.Tyvärr hade både FMV och Saab underskattat kostnaderna. De högrekostnaderna berodde mycket på den höga innovationsnivån, men detförklarar inte helt de högre kostnaderna. Precis som med C-5 Galaxy fickman gå tillbaka till mer beprövade avtalsrutiner.Flygplanssystemet JAS 39 Gripen blev ett bra flygplan för Sverige ochandra länder med begränsad budget och medelstora krav på räckvidd.
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industrier som idag levererar respektive produkt.

Flygplantilllverkare Förkortn. Typbeteckning, m.m. 
General Dynamics GD  F-16
(idag: Lockheed Martin) 
McDonnell Douglas MDD  F-18
(idag: Boeing
Northrop    F-5/F-20
(idag: Northrop Gruman)
Rockwell   ([SHULPHQWÀ\JSODQHW��
   HiMAT,
   kompositvinge– 
   konstruktioner.
Marcel Dassault MD  Mirage, Rafale
Israel Aircraft Industries IAI  Lavi 
Aermacchi   AMX
British Aerospace BAe  AST 403 senare 
   ECA: (XURSHDQ�&RPEDW��
   Aircraft, föregångare 
� � � WLOO�(XUR¿JKWHU��� �
   P106 samt ving– 
   konstruktioner.
Messerschmitt-Bölkow-Blohm MBB  Jäger 90/TKF-90: 
   Taktisches
� � � .DPSIÀXJ]HXJ��� �
   föregångare till
� � � (XUR¿JKWHU

kostnaderna för att anskaffa F-18. Resultatet blev även denna gång att Gripenvar mest kostnadseffekt om man avsåg mer än 200 — 300 flygplan.Inför kommande omförhandling föreslog FMV till C Föd Roine Carlssonatt IG JAS skulle i stort stå för det ursprungliga avtalet när det gällerutveckling och de första 30 flygplanen. För delserie 2 föreslog FMV att ettincitamentavtal lika de tidigare delarna av Viggen-serien. Så blev det också,men beställningen av delserie 2 dröjde till 1992.
Dec 1988 1:a flygning. Tyvärr haveri vid 5:e flygningen i februari 1989.
1992. Beställning av ds 2: Riktkostnad = Flera 10-tals procent över detursprungliga takpriset och klart dyrare än Viggen. Nu hade verklighetenkommit i fatt. Beställningarna blev av samma typ som för Viggen.
1993: Nytt haveri. Kritiskt läge tekniskt. Genial lösning av styrtekniker.
1997: Beställning av ds 3 = 204 flygplan totalt
O.s.v. Flygplan 39C/D, Flygplan 39E/F etc.
SlutordIndustrin gjorde en stark insats och bemästrade svårigheterna till slut.Tyvärr hade både FMV och Saab underskattat kostnaderna. De högrekostnaderna berodde mycket på den höga innovationsnivån, men detförklarar inte helt de högre kostnaderna. Precis som med C-5 Galaxy fickman gå tillbaka till mer beprövade avtalsrutiner.Flygplanssystemet JAS 39 Gripen blev ett bra flygplan för Sverige ochandra länder med begränsad budget och medelstora krav på räckvidd.
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Motortillverkare   Typbeteckning
Pratt and Whitney PW, P&W  F100, F120
   PW 1120
   
General Electric GE  F 404, F 414 
Rolls Royce RR  RB199
Société Nationale SNECMA
d’Etudes et de Construction
de Moteurs d’Aviation  

Svenska företag
Bofors Aeronautics AB BAAB
Telefonaktiebolaget  LME
L M Ericsson
Förenade Fabriksverken FFV
Industrigruppen JAS IG JAS
Philips Elektronikindustrier AB PEAB
Saab AB Saab
Svenska Aktiebolaget Trådlös SATT
7HOHJUD¿
Svenska Radio AB SRA
Volvo Flygmotor AB VFA

Regeringskansliet
Budgetdepartementet  B 
Försvarsdepatementet FöD, Fö, Föd
Industridepartementet I

Militära myndigheter m m.
'HSDUWPHQW�RI�'HIHQVH��86$������ DoD
Foreign Military Sales FMS DoD:s organ för   
  vapenexport
Försvarets materielverk FMV
Huvudavdelningen för FMV-F (f.d. KFF)
À\JPDWHULHO�YLG�)09
Försvarets Forskningsanstalt FOA
Flygvapnet FV

Chefen för armén  CA
Chefen för marinen  CM
&KHIHQ�I|U�À\JYDSQHW� � &)9
Arméstaben  Ast
Marinstaben  MS
Flygstaben  FS 
Flygförvaltningen/  FF/KFF
Kungl. Flygförvaltningen
Försvarsstaben  Fst
Generaldirektör  GD
Överbefälhavaren  ÖB
Överstyrelsen för   ÖEF
ekonomiskt försvar

Fackliga organisationer
Landsorganisationen  LO
Sveriges akademikers centtralorganisation SACO/SR 
Statstjänstemännens Riksförbund
Tjänstemännens Centralorganisation  TCO 

Övrigt
Á\JSODQ� � ISO
luftvärnsrobot  lvrb
Life Cycle Cost   LCC
(livstidskostnad)
Luftförsvarsutredningen   Lfu 67
1967 (– 1970)

Vapensystem
Pansarvärnsrobot 83   RB/B 83 Svenskt projekt,
       avslutat 
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Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades 1937 och genomgick under 
årens lopp en rad ombildningar. 1965 beslöt styrelsen att företaget skulle 
registreras som Saab Aktiebolag och namnet började skrivas ”Saab”. 1968 
gick företaget samman med Scania-Vabis till Saab-Scania Aktiebolag. Då det 
L�I|UHOLJJDQGH�GRNXPHQWDWLRQ�lU�À\JGHOHQ�DY�YHUNVDPKHWHQ�VRP�lU�L�IRNXV�
och någon risk för missförstånd inte torde föreligga används här normalt den 
kortare benämningen ”Saab” för företaget.

Svenska Radioaktiebolaget, SRA, ombildades 1970  till SRA Communications. 
Här används normalt endast ”SRA”. 

1lU�GHW�JlOOHU�EHWHFNQLQJVVlWW�I|U�GHW�VYHQVND�À\JYDSQHWV� W\SEHWHFNQLQJDU�
I|U�À\JSODQ�VNHU�GHW�HQ�JOLGQLQJ�|YHU�nUHQ�VRP�W\GHU�Sn�HQ�YLVV�RVlNHUKHW�RFK�
VRP�NDQ�EHUR�Sn�XWOlQGVNW�LQÀ\WDQGH��8UVSUXQJOLJHQ�DQYlQGHV�NRQVHNYHQW�
PHOODQVODJ� PHOODQ� À\JVODJV��IXQNWLRQVEHWHFNQLQJ� RFK� W\SQXPPHU� VDPW�
mellan typnummer och versionslittera, till exempel B 18 B. Mellanslaget 
tenderar senare att försvinna, särskilt mellan typnummer och versionslittera, 
WLOO�H[HPSHO�-���)��+lU�WLOOlPSDV�JHQRPJnHQGH�PHOODQVODJ�PHOODQ�À\JVODJV��
funktionsbeteckning och typnummer men inte mellan typnummer och 
versionslittera, till exempel JAS 39A.

Inför den förutsatta ersättningen av AJ 37 och av SK 60 i dess roll som 
OlWW�DWWDFNÀ\JSODQ� L�VOXWHW�DY������WDOHW�¿FN�À\JYDSQHW������ L�XSSGUDJ�DWW�
genomföra studier och arbetsnamnet blev ”Flygplan 80”. Studierna omfattade 
en hierarki av alternativ, där littera ”A” betecknade vidare utveckling av 
EH¿QWOLJD� W\SHU� RFK� ´%´� LQQHEDU� Q\XWYHFNOLQJ�� 6WRUOHNVNODVVHUQD� EHWHFN�
QDGHV�PHG� VLIIURU�� ´�´� VWRG� I|U� UHODWLYW� VWRUD� RIIHQVLYD� À\JSODQVW\SHU� RFK�
de var i praktiken inte aktuella för anskaffning, ”2” för den storleksklass 
som 37-systemet representerade, ”3” en något lättare plattform som till 
exempel F-16 och ”4” som motsvarade SK 60. Studierna kom snart att 
fokusera på en vidareutveckling av JA 37, som benämndes A20, och en 
serie nyutvecklingsalternativ med beteckningen B3, av vilka fokus kom att 
ligga på alternativet B3LA. I de första underlagen skrivs beteckningarna ofta 
med mellanslag, ”A 20” och ”B 3 LA”, medan i de senare beteckningarna 
”B3LA” och ”A20” blir allt vanligare, dock med viss reservation för ”A 20”, 

varför formen utan mellanslag har valts för föreliggande dokumentation. Det 
blir därmed också en tydlig om än liten distinktion mellan beteckningarna 
I|U�VWXGLHDOWHUQDWLYHQ�RFK�EHWHFNQLQJDUQD�I|U�GH�EHVOXWDGH�À\JSODQVV\VWHPHQ�
med sina fastställda typbeteckningar. 

Personer som har gjort namnbyten under de aktuella åren uppges med de 
namn under vilka de upptagits i rullorna aktuella år enligt: N.1/N.2.

Motorernas dragkraft mäts i kilonewton, kN.

Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades 1937 och genomgick underårens lopp en rad ombildningar. 1965 beslöt styrelsen att företaget skulleregistreras som Saab Aktiebolag och namnet började skrivas "Saab". 1968gick företaget samman med Scania-Vabis till Saab-Scania Aktiebolag. Då deti föreliggande dokumentation är flygdelen av verksamheten som är i fokusoch någon risk för missförstånd inte torde föreligga används här normalt denkortare benämningen "Saab" för företaget.
SvenskaRadioaktiebolaget, SRA, ombildades 1970 till SRACommunications.Här används normalt endast "SRA".
När det gäller beteckningssätt för det svenska flygvapnets typbeteckningarför flygplan sker det en glidning över åren som tyder på en viss osäkerhet ochsom kan bero på utländskt inflytande. Ursprungligen användes konsekventmellanslag mellan flygslags-/funktionsbeteckning och typnummer samtmellan typnummer och versionslittera, till exempel B 18 B. Mellanslagettenderar senare att försvinna, särskilt mellan typnummer och versionslittera,till exempel J 35F. Här tillämpas genomgående mellanslag mellan flygslags-/funktionsbeteckning och typnummer men inte mellan typnummer ochversionslittera, till exempel JAS 39A.Inför den förutsatta ersättningen av AJ 37 och av SK 60 i dess roll somlätt attackflygplan i slutet av 1980-talet fick flygvapnet 1971 i uppdrag attgenomföra studier och arbetsnamnet blev "Flygplan 80". Studierna omfattadeen hierarki av alternativ, där littera "A" betecknade vidareutveckling avbefintliga typer och "B" innebar nyutveckling. Storleksklasserna beteck-nades med siffror: "1" stod för relativt stora offensiva flygplanstyper ochde var i praktiken inte aktuella för anskaffning, "2" för den storleksklasssom 37-systemet representerade, "3" en något lättare plattform som tillexempel F-16 och "4" som motsvarade SK 60. Studierna kom snart attfokusera på en vidareutveckling av JA 37, som benämndes A20, och enserie nyutvecklingsalternativ med beteckningen B3, av vilka fokus kom attligga på alternativet B3LA. I de första underlagen skrivs beteckningarna oftamed mellanslag, "A 20" och "B 3 LA", medan i de senare beteckningarna"B3LA" och "A20" blir allt vanligare, dock med viss reservation för "A 20",
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varför formen utan mellanslag har valts för föreliggande dokumentation. Detblir därmed också en tydlig om än liten distinktion mellan beteckningarnaför studiealternativen och beteckningarna för de beslutade flygplanssystemenmed sina fastställda typbeteckningar.
Personer som har gjort namnbyten under de aktuella åren uppges med denamn under vilka de upptagits i rullorna aktuella år enligt: N.1/N.2.

Motorernas dragkraft mäts i kilonewton, kN.
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varför formen utan mellanslag har valts för föreliggande dokumentation. Detblir därmed också en tydlig om än liten distinktion mellan beteckningarnaför studiealternativen och beteckningarna för de beslutade flygplanssystemenmed sina fastställda typbeteckningar.
Personer som har gjort namnbyten under de aktuella åren uppges med denamn under vilka de upptagits i rullorna aktuella år enligt: N.1/N.2.

Motorernas dragkraft mäts i kilonewton, kN.
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