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Förord

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) började 
som ett projekt inom Försvarshögskolan och blev e!erhand en sam-
verkan mellan FHS och de två militära akademierna och "ck 2007 
stöd av Knut och Alice Wallenbergs sti!else, vilket har möjliggjort 
en satsning i stor skala. FoKK:s ledningsgrupp består sedan länge av 
professor emeritus Kent Zetterberg, professor emeritus Gunnar Ar-
téus , kommendör Herman Fältström, överste Bo Hugemark, överste 
Bertil Wennerholm och redaktör Olof Santesson. Samtliga är leda-
möter av Kungl Krigsvetenskapsakademien och #era även av Kungl. 
Örlogsmannasällskapet.

I sitt slutskede har FoKK glädjen att kunna presentera en översikt 
och analys av den svenska försvarsindustrin under det kalla kriget, 
skriven av ekonomhistorikern, docent Birgit Karlsson vid Göteborgs 
universitet. Den svenska försvarsindustrin var ett viktigt inslag i den 
svenska linjen under det kalla kriget med fokus på fortsatt allians-
frihet, väpnad neutralitet och ett stort mobiliseringsförsvar, folk-
försvaret. Erfarenheterna från det andra världskrigets avspärrning 
och beredskap gjorde att statsmakterna nu satsade på den inhemska 
försvarsindustrin i stor skala med serier av vapensystem och krigs-
materiel som tillfördes förbanden enligt försvarsbeslut och materiel-
planer. Sverige skulle så långt möjligt vara självförsörjande på detta 
område och kunna klara avspärrning, kriser och krig inom ramen för 
det välorganiserade totalförsvaret. (Om detta se FoKKs skri!er nr 
31 och 39). Verkligheten var dock mer komplicerad genom beroen-
det av avancerad högteknologi till främst lu!- och sjöförsvaret. Här 
utvecklades ett materielsamarbete mellan Sverige och en rad västlän-
der, främst USA, och information och kunskapsinhämtning skedde 
i nätverk av stater, organisationer och personer.

Birgit Karlssons studie av den svenska försvarsindustrin under det 
kalla kriget ger en "n översikt som länge har saknats i litteraturen. 
Den ger en fyllig empirisk ram för de tre försvarsgrenarna, armén, 
marinen och #ygvapnet, där produktion och förutsättningar såg 
mycket ski!ande ut. Samtidigt är det en problematiserande fram-
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ställning, som ställer forskningsfrågor som kommer till nytta för den 
framtida forskningen.  Ett gott exempel är denna analys av staten 
som aktör på området: ”Produktionen av försvarsmateriel styrdes i 
hög grad av den statligt-militära logiken. Det handlade om att pro-
ducera materiel med stor noggrannhet, o!a i korta serier och med 
höga krav på pålitlighet. För att detta skulle kunna göras till över-
komliga kostnader försökte man planera och rationalisera i så hög 
grad som möjligt. I mönstret ingick också att man måste ha god tid 
på sig att utprova nya produkter.” 

Birgit Karlsson är en skicklig forskare, som drar de historiska lin-
jerna fram till nuets utmaningar för den svenska försvarsindustrin. 
Det svenska politiska och industriella dilemmat har länge varit ett 
klart teknikberoende av Väst och ett beroende av egen försvars-
export för att pressa priserna och få längre tillverkningsserier. Det 
fanns under hela det kalla kriget och kvarstår tydligt även idag. Det 
är både ett säkerhetspolitiskt och ett försvarsindustriellt dilemma. 
Detta ly!s fram väl i bokens sammanfattning: ”Det är avslutningsvis 
angeläget att ställa frågan om målet med den svenska försvarsindu-
strin uppnåddes under perioden, nämligen att förse svenskt försvar 
med utrustning som gjorde neutraliteten trovärdig. Det kan konsta-
teras att Sverige vid 1980-talets slut var i stort sett självförsörjande på 
vapenbärare – fartyg, stridsfordon, "ygplan. Samtidigt stod det klart 
att det internationella beroendet ökade. Kostnaderna för forskning 
och utveckling av försvarsmateriel hade blivit så höga att det sågs 
som omöjliga att bära via den nationella svenska upphandlingen. 
Lösningen ansågs vara integration i den internationella försvarsindu-
strin.  Stora nationella och transnationella strukturförändringar och 
samgåenden var då redan på gång och den svenska industrin måste 
bli en del av denna utveckling. Risken var annars att den svenska för-
svarsindustrin skulle gå under av för högt kostnadstryck och mins-
kad kompetens. De nya möjligheter till internationella samarbeten 
som öppnade sig e!er murens fall och uppmjukandet av neutrali-
tetspolitiken innebar nya möjligheter men också nya utmaningar för 
den svenska försvarsindustrin.
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det kalla kriget även en plattform för den framtida forskningen. Just 
så fungerar den bästa forskningen. Birgit Karlsson har all heder av 
denna imponerande prestation och har klart förbättrat forsknings-
läget.

Professor emeritus Kent Zetterberg

Forskningsledare för FoKK

det kalla kriget även en plattform för den framtida forskningen. Just
så fungerar den bästa forskningen. Birgit Karlsson har all heder av
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läget.

,,,C.......:,..)....--•

Professor emeritus Kent Zetterberg

Forskningsledare för FoKK
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Svensk försvarsindustri 1945–1992
SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI HAR en lång historia. Eld-
handvapen och kanoner började tillverkas under 1600-talet och ör-
logsfartyg byggdes. Under 1700-talet utvecklades specialisering och 
mekanisering och produktionen skedde i fabriksliknande former. 
Under slutet av 1800-talet förändrades krigföringen på många sätt 
– pansarfartyg drivna med ånga användes till sjöss, nya sprängmedel 
infördes (granater, minor och torpeder) och modernt artilleri i form 
av bakladdningskanoner.  Det påverkade också svensk försvarsindu-
stri och företaget Bofors började i slutet av 1800-talet att tillverka 
moderna kanoner av stål. 

Historisk bakgrund

Första världskriget innebar stora påfrestningar för Sverige, även om 
landet lyckades hålla sig utanför stormaktskon!ikten. E"er krigs-
slutet fanns en stark opinion för nedrustning och fred. Samtidigt 
fanns en omfattande produktion av vapen i landet och vid 1930-ta-
lets början svarade Sverige för 10 % av världshandeln med vapen 
och ammunition. Ett problem som allt mer uppmärksammades 
var förekomsten av utländska intressen i svensk försvarsindustri. År 
1932 tillsattes en krigsmaterielberedning av regeringen för att pröva 
villkoren för företagens vapenproduktion. Den främsta exportören 
var Bofors, vilket var ett av de vapenproducerande företag som hade 
tyska ägare. Ett förstatligande av den privata försvarsindustrin disku-
terades men realiserades inte. Istället kom försvarsindustrin att regle-
ras genom tillståndsgivning och statlig kontroll. 

År 1936 påbörjades en utveckling som innebar att en plan för för-
värvandet av krigsmateriel gjordes upp. I samband med ockupatio-
nen av Danmark-Norge 1940 kom ansträngningarna att öka krigs-
materielproduktionen att mångdubblas.1 Sverige lyckades undgå att 
bli indraget i kriget och den starka inriktningen på krigsmaterielpro-

1. Olsson, Ulf, !e creation of a modern arms industry 1939-1974 (Göteborg 1977) s 11-12
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duktion medförde att Sverige vid andra världskrigets slut var mycket 
väl rustat i jämförelse med andra länder i världen.2 Endast en mindre 
del, cirka 13 %, av krigsmaterielen importerades mellan 1939–45. 
Den stora delen producerades i Sverige.3 Den svenska neutraliteten 
hade medfört stora svårigheter att köpa krigsmateriel från utlandet. 
Svensk produktion för !ygindustri och !ygmotortillverkning bygg-
des upp, liksom stridsvagnsproduktion och ubåtstillverkning. Under 
1942–43 var den svenska verkstadsindustrins kapacitet till mer än 
en "ärdedel sysselsatt med produktion för försvarets räkning. Den 
statliga produktionsandelen uppgick till omkring 10 % av den totala 
krigsmaterielproduktionen sedan 1930-talet och kom att ligga på 
samma nivå under e#erkrigstiden.4 

Upprustningen och den militära beredskapen under andra världs-
kriget innebar kra#igt ökade statsutgi#er. Vid sidan av inkomst- och 
förmögenhetsskatt infördes en värnskatt som från 1942 utgjorde 86 
procent av den vanliga skatten på inkomst och förmögenhet. Skatte-
uttaget fördubblades under kriget i realt värde. Försvarskostnaderna 
ökade än mer och staten måste låna - den svenska statsskulden ökade 
från 2,7 mdr 1939 till över 10 mdr 1944. Försvarsdepartementets ut-
gi#er ökade kra#igt medan socialdepartementets andel av statsutgif-
terna sjönk från 26 till 15 procent 1939-44.5  Då socialdemokraterna 
kom i regeringsställning e#er krigsslutet måste de möta dels en för-
väntan på återgång till minskat skatteuttag, dels en förhoppning om 
ökade sociala reformer. En viktig del av den politiska debatten kom 
under e#erkrigstiden att bli hur högt skattetrycket kunde bli. Många 
socialdemokrater var negativa till höga militära kostnader, framför 
allt om de innebar att sociala reformer hotades. 

Förhoppningarna om fred och nedrustning kom på skam. Det 
kalla kriget blev ett faktum och den svenska regeringen gjorde be-
dömningen att en fortsatt stor satsning på försvaret och försvarsin-
dustrin var nödvändig. Den svenska försvarsindustrin måste kunna 

2. Olsson (1977)s 184
3. Olsson (1977)s 57
4. Nationalencyklopedin ”försvarsindustri”
5. Fritz, Martin Vad kostade beredskapen? i Sveriges militära beredskap 1939-1945 (Stock-

holm 1982) s 648-653
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12



13

förse försvarsmakten 6 med utrustning som var tillräckligt tekniskt 
avancerad för att kunna matcha en potentiell !endes förmåga.7 Sär-
skilt gällde det "ygvapnet som måste förstärkas.8

Att socialdemokraterna tog ställning för ett fortsatt starkt försvar 
innebar att svårigheterna att !nansiera sociala reformer utan höjda 
skatter ökade. En potentiell spänning fanns hela tiden när det gällde 
hur statens utgi#er skulle fördelas mellan försvar och välfärd. Det 
blev därför viktigt för försvarsindustrins förespråkare att hävda att 
den samhällsinsats man gjorde inte bara relaterade till möjligheterna 
att försvara landet utan också till andra samhällsnyttiga funktioner. 
Det gällde teknisk utveckling, som även kom till civil användning, 
men också sysselsättning i regioner med hög arbetslöshet.

Under åren e#er andra världskriget formades ett tankesystem som 
kom att bli allmänt politiskt accepterat i Sverige. Neutralitetspoliti-
ken hade fungerat väl under andra världskriget i den meningen att 
Sverige lyckats klara sig från att bli indraget i stormaktskon"ikten. 
I den nya situation som uppstod med stark spänning mellan öst och 
väst var det viktigt att hålla fast vid en alliansfri politik, sy#ande till 
neutralitet i krig. För att denna politik skulle kunna vara trovärdig så 
måste Sverige ha ett starkt försvar. Det var också angeläget för trovär-
digheten att Sverige inte var beroende av utlandet för sin anska$ning 
och produktion av krigsmateriel. Följaktligen var det nödvändigt att 
ha en relativt omfattande svensk försvarsindustri. Det fanns ingen 
anledning att all denna försvarsmaterielproduktion skulle ske inom 
statliga företag. Det var på många sätt en fördel om produktionen 
skedde inom privata företag, där det fanns kompetens. Det var vik-
tigt att upprätthålla kvaliteten i produkterna, att följa med i den tek-
niska utvecklingen och att pressa kostnaderna så mycket som möj-
ligt. Många privata företag ansågs ha goda möjligheter att uppfylla 
dessa krav. Företagen såg naturligtvis många fördelar med statliga or-
der, men det fanns också problem, inte minst med att åstadkomma 

6. Terminologin ändrades under perioden från krigsmakt till försvarsmakt, men begreppet 
försvarsmakt kommer att användas i denna artikel

7. Olsson (1977) s 186
8. Gribbe, Johan, STRIL 60. Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under det kalla 

kriget, (Möklinta 2011) s 61
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en jämn beläggning. Försvarsmaktens beställningar var beroende av 
politiska beslut och det kunde uppstå situationer då beslut dröjde 
och osäkerheten om fortsatt produktion blev besvärande. För att det 
skulle vara möjligt för företagen att bedriva sin verksamhet på ett 
ekonomiskt e!ektivt sätt och dra nytta av möjligheter till skalför-
delar och serieproduktion var den svenska försvarsmaktens e"erfrå-
gan inte tillräcklig. Att exportera krigsmateriel var en möjlighet för 
företagen att överleva. Detta var dock en känslig politisk fråga och 
vapenexport var som princip förbjuden även om undantag i form av 
exportlicens kunde beviljas. 

Ovanstående tankesystem dominerade svensk politik och svenskt 
näringsliv under den undersökta perioden. Många av de problem som 
uppstod kom att förbli diskussionsfrågor och periodvis blev den politis-
ka debatten hård. Det gällde dock sällan neutralitetspolitiken i sig, inte 
heller behovet av en svensk vapenindustri, utan främst vapenexporten. 

Marknadsekonomisk logik och militär logik

Statens beslut att förlägga en stor del av produktionen för försvarets 
räkning till privata företag innebar ett möte mellan en statligt-militär 
logik och en marknadsekonomisk logik som inte alltid var lätt att han-
tera. Den marknadsekonomiska logiken var uppbyggd på att producera 
för konsumenternas behov på e!ektivast möjliga sätt för att få så stor 
vinst som möjligt. Konkurrensen tvingade fram e!ektivitet och låga 
kostnader. Teknisk utveckling var nödvändig för att få ner kostnaderna 
och innebar vissa investeringskostnader. Den statligt-militära logiken 
innebar också på ett sätt att producera för behov, men konsumenten 
behövde inte nödvändigtvis använda produkterna. Istället hade många 
produkter en sorts demonstrationsfunktion. Det gällde att för omvärl-
den göra troligt att Sverige hade försvarsförmåga som bland annat be-
stod i tekniskt avancerade produkter. Konkurrens mellan företag var 
inte den viktigaste drivkra"en för att nå e!ektivitet och väl fungerande 
produkter. Istället handlade det till stor del om konkurrens mellan na-
tioner, där Sverige måste demonstrera sin försvarsförmåga. 

Det handlade också om en logik där planering och kvalitetskon-
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troll var viktig och där ett långvarigt utvecklingsarbete var nödvän-
digt för tekniskt utveckling. Dock var det också viktigt att hålla 
kostnaderna nere och producera stora mängder material - mängden 
materiel kunde vara viktig för trovärdigheten. De privatekonomiskt 
drivna företagen ansågs vara bättre på att utnyttja skalfördelar men 
e!ersom allt inte kunde konsumeras av den svenska staten blev det 
viktigt att få exportera. Exporten fyllde också uppgi!en att visa att 
svenska produkter kunde antas vara funktionsdugliga. 

När den militärt statliga logiken mötte den privat marknadseko-
nomiska innebar detta möjligheter men också problem för båda 
parter. Från militär sida var man angelägen om långsiktig planering, 
vilket företagen många gånger gynnades av, även om det innebar 
minskad "exibilitet. De privata företagen klagade o!a över tröghet 
och svårigheter att åstadkomma jämn beläggning. Samtidigt innebar 
det stora militära behovet av teknisk utveckling ett omfattande stöd 
till forskning och utveckling för privata företag.  Särskilt viktig bör 
tidsaspekten ha varit. Den tekniska utvecklingen #ck ta tid inom för-
svarsindustrin, något som inte alltid var fallet inom privat industri.  

Perioden 1946–1965

Försvarsindustrin ska vara svensk

Försvarsindustrin var i hög grad beroende av de politiska beslut som 
fattades, inte minst när det gällde storleken av anslaget för försvars-
materiel. Under perioden 1945–1965 fattades dessa beslut med bred 
politisk enighet. Försvarskommittén 1945–48 förespråkade successiv 
nedrustning men det kalla krigets utveckling med Pragkupp och Ber-
linblockad medförde att regeringen tog avstånd ifrån denna tanke i 
1948 års försvarsbeslut.9

Koreakriget kom sedan att innebära ytterligare krav på förstärkning 
av försvaret och 1958 års försvarsbeslut innebar en tydlig förstärkning 
av de ekonomiska ramarna och ett 2,5-procentigt årligt påslag för tek-

9. Cars Hans-Christian, Skoglund, Claes och Zetterberg, Kent, Svensk försvarspolitik under 
e!erkrigstiden (Stockholm 1986) s 22-24
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nisk utveckling. En omfattande satsning på !yget genomfördes. E"er-
som erfarenheten var att försvarsmaterielen blev allt mer komplicerad 
och dyrbar ställde man krav på långsiktsplanering. Inom !yget fanns 
redan en rullande sjuårsplan och även marinen och armén införde lik-
nande planeringsverktyg under början av 1950-talet.10 

Den främsta anledningen till att från statens sida lägga resurser 
på svensk försvarsindustri var att neutralitetspolitiken måste vara 
trovärdig och att denna trovärdighet skulle minska om Sverige blev 
beroende av anska#ning utomlands. Det gällde inte minst ”särskilt 
viktiga system” – sådan materiel där tillgången var avgörande vid ett 
krisläge. Det fanns också särskilda krav på tillverkning av system som 
andra länder omgav med särskild sekretess, exempelvis utrustning för 
störning och störskydd, kryptering och signalspaning, radarutrust-
ning och målsökare för robotar. Andra länder tillät sällan export av 
sådana system till alliansfria länder. Men det fanns också en fördel 
med att utveckla denna typ av materiel inom Sverige e"ersom det 
gjorde det möjligt att välja en teknisk försvarspro$l som minskade 
e#ekten av stormakternas vapen och motmedel.11 

Försvarsmaterielen måste vara anpassad till svenska förhållanden. 
Uttrycket ”den svenska pro$len” användes för att beteckna de speciella 
krav som måste ställa på utrustningen. Det kunde exempelvis gälla att 
!ygplan måste kunna starta och landa från korta landningsbanor el-
ler att den utrustning som användes av de värnpliktiga måste vara så 
pass enkel att man skulle kunna hantera den utan någon lång utbild-
ning inom området.12 Kraven kunde förändras över tid men så sent 
som 1989 ansågs det fortfarande vara en fördel att den inhemska för-

10. Svensk försvarspolitik under e"erkrigstiden s 28-31
11. Samtidigt innebär fysikaliska förutsättningar begränsningar när det gäller att fritt välja 

tekniska lösningar, frekvensband, arbetssätt med mera för vapensystem med likartade 
taktiska krav och målsättningar

12. Gribbe, Johan, Lundin, Per, Stenlås, Niklas, Science for Welfare and Warfare (Sagamore 
Beach 2010) s 79 Hänvisar till Dalsjö, Robert Lifeline lost, !e rise and fall of ”neutral” 
Sweden’s secret reserve option of wartime help "om the west (Stockholm 2006) s 115 där 
det hävdas att uttrycket den svenska pro$len först dök upp i rapporten från 1970 års 
försvarskommitté. Rapporten betonade att det svenska försvaret inte skulle ha en struk-
tur som gav intryck av anpassning till stormakterna. Försvarsmaterielen skulle inte vara 
kompatibel med material från någon av stormaktsallianserna e"ersom detta skulle kunna 
leda till ökad sårbarhet och minskad trovärdighet för det svenska försvaret
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För att krigsindustrin inte skulle råka ut för driftsavbrott under kriget byggdes en underjordisk 
verkstad för flygplanstillverkning under jorden i Linköping under andra världskriget.  SAAB byggde 
fabriken men den ägdes av Kungliga Flygförvaltningen fram till 1968. (ĨŽƚŽ͗�^ƚŝĨƚĞůƐĞŶ�ĨƂƌ�
�ŬŽŶŽŵŝƐŬ�,ŝƐƚŽƌŝƐŬ�&ŽƌƐŬŶŝŶŐ�ŝŶŽŵ��ĂŶŬ�ŽĐŚ�&ƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞ͕�^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘)

I motorrummet på den svenska ubåten HMUb Ulven. Denna u-båt sprängdes av 
en tysk mina 16 april 1943 och samtliga besättningsmän omkom. ;ĨŽƚŽ͗�ŽŬćŶĚͿ
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Historisk Forskning inom Bank och Företagande, Stockholm.)
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SAAB 105 ;SK60Ϳ�ćƌ�ĨůǇŐǀĂƉŶĞƚƐ�ƐŬŽůĨůǇŐƉůĂŶ͘�hŶĚĞƌ�ďĞƌĞĚƐŬĂƉ�ŽĐŚ�ŝ�ŬƌŝŐ ƵƚƌƵƐƚĂĚĞƐ�
ĨůǇŐƉůĂŶĞƚ�ŵĞĚ�ĂƚƚĂĐŬǀĂƉĞŶ�ŽĐŚ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂĚĞƐ�ŝ�ůćƚƚĂ�ĂƚƚĂĐŬĚŝǀŝƐŝŽŶĞƌ. (ĨŽƚŽ͗�SAAB��
��)

SAAB 105 (SK60) var !ygvapnets skol!ygplan. Under beredskap och i krig utrustades !ygplanet 
med attackvapen och organiserades i lätta attackdivisioner. (foto: SAAB AB)
SAAB 105 (S1060) var flygvapnets skolflygplan. Under beredskap och i krig utrustades flygplanet
med attackvapen och organiserades i lätta attackdivisioner. (foto: SAAB AB)
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SAAB 105 (SK60) är flygvapnets skolflygplan. Under beredskap och i krig utrustades 
flygplanet med attackvapen och organiserades i lätta attackdivisioner. (foto: SAAB  
AB)
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Styrelsesammanträde vid Saabs bolagsstämma i Linköping 1954.  Marcus Wallenberg är nummer 
fyra från vänster. (ĨŽƚŽ͗� ^ƚŝĨƚĞůƐĞŶ� ĨƂƌ� �ŬŽŶŽŵŝƐŬ� ,ŝƐƚŽƌŝƐŬ� &ŽƌƐŬŶŝŶŐ� ŝŶŽŵ� �ĂŶŬ� ŽĐŚ�
&ƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞ͕�^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘)

Styrelsesammanträde vid Saabs bolagsstämma i Linköping 1954. Marcus Wallenberg är nummer 
fyra från vänster. (foto: Sti!elsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, 
Stockholm.)

Arbete med att framställa vinge till FOKKER 1929, Linköping (ĨŽƚŽ͗�SAAB����)

Arbete med att framställa vinge till FOKKER 1929, Linköping (foto:SAAB AB)
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fyra från vänster. (foto: Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande,
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Arbete med att framställa vinge till FOKKER 1929, Linköping (foto:SAAB AB)
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svarsindustrin gjorde det möjligt att skräddarsy vapensystem för det 
svenska försvaret. Fordon måste kunna ta sig fram i djup snö och över 
myrar, vapen måste fungera i fyrtio graders kyla, robotmålsökarna 
måste anpassas till det nordiska grynings- och skymningsljuset. Svensk 
pro!l kunde också innebära anpassning av prestanda exempelvis i form 
av minskade krav på pansarvärnsvapen när det gällde skjutavstånd ef-
tersom det svenska skogslandskapet kunde ge skydd. Prioriterade om-
råden var militär elektronikindustri, robotindustri och ammunitions-
industri.13 Det viktigaste argumentet för att produktionen skulle vara 
”svensk” var de risker som kunde uppstå vid en avspärrning.

Upprätthållandet av en svensk försvarsindustri uteslöt naturligt-
vis inte import. Det fanns områden där den tekniska kompetensen 
inte fanns inom Sverige och där det ansågs för dyrt att utveckla den.  
Då var avsikten att det ändå skulle !nnas tillräcklig teknologisk ka-
pacitet för att kunna testa, modi!era och tillverka utländska produk-
ter på licens.14 Det var viktigt att försäkra sig om att beroendet av 
utlandet inte blev för stort och "era försök gjordes att uppskatta im-
portens betydelse.  Två input-output studier genomfördes 1957 och 
1964 för att beräkna den totala import som försvarets e#erfrågan på 
varor och tjänster genererade. Båda analyserna gav ett resultat som 
innebar att importen utgjorde 30 procent av materielutgi#erna.15

Produktionen av försvarsmateriel styrdes i hög grad av den statligt-
militära logiken. Det handlade om att producera materiel med stor 
noggrannhet, o#a i korta serier och med höga krav på pålitlighet. För 
att detta skulle kunna göras till överkomliga kostnader försökte man 
planera och rationalisera i så hög grad som möjligt. I mönstret ingick 
också att man måste ha god tid på sig att utprova nya produkter. Se-
dan 1950-talet fanns en huvudförvaltningsprincip som innebar att 
materiel som var gemensam för mer än en av försvarsgrenarna skulle 
anska$as av den som hade det största behovet.16

Att upphandla den materiel som behövdes för det svenska försva-
ret var en lång process som utgick från ÖB:s planering för försvaret 

13. SOU 1984:62, s 87-88
14. Science for welfare and warfare s 79 
15. Ibid s 72-73
16. Fransson, Stig, Bofors 350 år (Stockholm 1996) s 318-319
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av minskade krav på pansarvärnsvapen när det gällde skjutavstånd ef-
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råden var militär elektronikindustri, robotindustri och ammunitions-
industri.13 Det viktigaste argumentet för att produktionen skulle vara
"svensk" var de risker som kunde uppstå vid en avspänning.
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utlandet inte blev för stort och flera försök gjordes att uppskatta im-
portens betydelse. Två input-output studier genomfördes 1957 och
1964 för att beräkna den totala import som försvarets efterfrågan på
varor och tjänster genererade. Båda analyserna gav ett resultat som
innebar att importen utgjorde 30 procent av materielutgifterna."

Produktionen av försvarsmateriel styrdes i hög grad av den statligt-
militära logiken. Det handlade om att producera materiel med stor
noggrannhet, ofta i korta serier och med höga krav på pålitlighet. För
att detta skulle kunna göras till överkomliga kostnader försökte man
planera och rationalisera i så hög grad som möjligt. I mönstret ingick
också att man måste ha god tid på sig att utprova nya produkter. Se-
dan 1950-talet fanns en huvudförvaltningsprincip som innebar att
materiel som var gemensam för mer än en av försvarsgrenarna skulle
anskaffas av den som hade det största behovet.16

Att upphandla den materiel som behövdes för det svenska försva-
ret var en lång process som utgick från ÖB:s planering för försvaret

13. SOU 1984:62, s 87-88
14. Science for welfare and warfare s 79
15. Ib id  s 72-73
16. Fransson, Stig, Bofors 350 år (Stockholm 19%) s 318-319
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med en tidshorisont på 10–15 år. Inom Arméförvaltningen utveck-
lades under 1950-talet ett system för långsiktsplanering – ett tioårigt 
materielprogram och en femårig anska!ningsplan. Dessutom utfor-
mades ett system för hur den svenska försvarsindustrin skulle infor-
meras om program och planer. Materielprogrammen kunde använ-
das till att identi"era nya utvecklingsobjekt och genom studier och 
försök utveckla produkter. Anska!ningsplanerna kunde utnyttjas 
för företagets kapacitetsplanering.17 Detta sätt att planera bidrog till 
sammanslagningen av Arméförvaltningen, Marinförvaltningen och 
Flygförvaltningen till Försvarets Materielverk 1968 - en åtgärd som 
på sikt antogs förbättra förutsättningarna för samordnad planering. 
Myndighetens uppgi# var att anska!a krigsmateriel och biträda för-
svarsdepartementet med långsiktig materielförsörjningsplanering. 
Underhållet måste också samordnas med militär organisation för att 
klara kraven på hög beredskap. Produktionen innebar också ett nära 
samarbete mellan tekniker och militärer.18

Import eller inhemsk utveckling

Stridsvagnar 

Det var inte självklart att all försvarsmateriel skulle tillverkas i 
Sverige. Import var en möjlighet, tillverkning på licens en annan. 
Tillverkning av stridsvagnar var ett område där utländsk import 
kom att bli allt viktigare e#er andra världskriget.  Stridsvagnstillverk-
ningen hade annars en lång historia i Sverige framför allt genom AB 
Landsverk i Karlskrona. Där hade stridsvagnar tidigt kommit att 
tillverkas sedan företaget under 1920-talet fått tyska ägare. E#ersom 
Tyskland i Versaillesfreden förbjudits att ha bepansrade stridsfordon 
blev Landsverk en viktig utvecklingsanläggning för tysk vapenindu-
stri under mellankrigstiden.19 Landsverk producerade ett stort an-
tal stridsvagnar under 30-talet och exporterade också bland annat 
till Danmark. Samtliga stridsvagnar i lager beslagtogs under andra 

17. Fransson s 318-319
18. Glete, Jan, Från arsenalssystem till industriell omstrukturering i Aspekter på FFV, s 37-40
19.  Landsverk i Landskrona (Landskrona 1992) s 58-59
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Det var inte självklart att all försvarsmateriel skulle tillverkas i
Sverige. Import var en möjlighet, tillverkning på licens en annan.
Tillverkning av stridsvagnar var ett område där utländsk import
kom att bli allt viktigare efter andra världskriget. Stridsvagnstillverk-
ningen hade annars en lång historia i Sverige framför allt genom AB
Landsverk i Karlskrona. Där hade stridsvagnar tidigt kommit att
tillverkas sedan företaget under 1920-talet fått tyska ägare. Eftersom
Tyskland i Versaillesfreden förbjudits att ha bepansrade stridsfordon
blev Landsverk en viktig utvecklingsanläggning för tysk vapenindu-
stri under mellankrigstiden.'9 Landsverk producerade ett stort an-
tal stridsvagnar under 30-talet och exporterade också bland annat
till Danmark. Samtliga stridsvagnar i lager beslagtogs under andra
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18. Glete, Jan, Från arsenalssystem till industriell omstrukturering iAspekterpå FFV, s 37-40
19. Landsverk i Landskrona (Landskrona 1992) s 58-59
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världskriget av den svenska regeringen.20 År 1943 var stridsvagnsav-
delningens fakturering 90 procent av Landsverks omsättning.21

Stridsvagnarnas betydelse underströks av Tysklands inledande 
militära framgångar under andra världskriget. Det handlade om 
hur stridsvagnarna användes som anfallsvapen. Tyskarna tillämpade 
kra!ansamlingsprincipen vilket innebar att stridsvagnarna ryckte 
fram i täten. De kra!samlade också genom att i varje pansardivision 
ha en brigad om två regementen med stridsvagnar, medan det tog 
tid innan västmakterna organiserade mer än ett fåtal pansardivioner. 

Det svenska försvarsbeslutet 1942 innebar bland annat att sär-
skilda pansartrupper skapades enligt tyskt mönster. Pansarbrigaden 
m/43 var i princip en bantad tysk förkrigspansardivision, särskilt vad 
det gällde pansarinfanteriet. 

För svensk försvarsindustri innebar detta att stora krav ställdes 
på inhemsk stridsvagnsutveckling. En del vagnar tillverkades på li-
cens, men de stora ansträngningarna riktades mot utvecklingen av en 
”tung” stridsvagn m/42. Landsverk var huvudtillverkare men Avesta 
levererade järnplåtarna, Hedemora verkstäder växelboxarna, Scania 
Vabis motorerna och vevaxlar kom från Jonsereds fabriker. Dess-
utom tillverkades andra stridsvagnar samt pansarbilar av Volvo och 
Scania.22

De pansarbrigader som organiserades e!er kriget var betydligt 
svagare och den inhemska stridsvagnstillverkningen kom inte att 
prioriteras. Orsakerna till detta är inte fullt klarlagda men det före-
faller som att arméledningen uppfattade att den tyska organisatio-
nen, där stridsvagnarna användes som ett o"ensivt vapen, var mindre 
lyckad. Överbefälhavaren ville istället öka brigadernas infanteri och 
se stridsvagnarna som ett stöd för dessa. En sådan strategi krävde inte 
samma satsning på stridsvagnar. Dessutom såg det e!er krigsslutet ut 
att #nnas goda möjligheter att köpa stridsvagnar utomlands och en 
inhemsk tillverkning blev mindre viktig.23

20.  On keels and wheels, Kockums mekaniska verkstads AB, AB Landsverk (Malmö och 
Landskrona (Malmö 1962) s 43

21.  Landsverk i Landskrona s 74
22. Olsson (1977) s 108-111
23. Nilsson, Hans, Pansartruppskolorna (Stockholm 2003) s 28 och s 53-55
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m/43 vari princip en bantad tysk förkrigspansardivision, särskilt vad
det gällde pansarinfanteriet.

För svensk försvarsindustri innebar detta att stora krav ställdes
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Viss tillverkning kom ändå till stånd i Sverige. Vid 1950-talets 
början planerade Arméförvaltningen inköp i Storbritannien av 
stridsvagnen Centurion. Dock !ck man beskedet att dessa inte kun-
de levereras förrän vid slutet av 50-talet. Då beslöts att en stridsvagn 
skulle projekteras inom landet. Landsverk !ck i uppdrag att tillverka 
chassit och Bofors kanonen. Utvecklingen kom dock att avbrytas då 
det visade sig möjligt att beställa Centurion från Storbritannien för 
leverans redan 1954.24 Orsaken till att man från brittisk sida ändrat 
sig uppgavs vara de svaga stats!nanserna.25 Dessutom diskuterades 
möjligheten till ombyggnad av stridsvagn m/42. Denna hade redan 
1945 uppfattats som omodern men möjlig att modernisera. FMV 
beställde ombyggnad till stridsvagn 74 år 1957. Hägglund & Söner 
!ck tillsammans med Landsverk i uppgi" att tillverka tornen.26

Centurion var en tung stridsvagn och det fortsatta utvecklings-
arbetet i Sverige inriktades på framtagandet av en lättare stridsvagn. 
Det resulterade i stridsvagn S som var en stridsvagn med gott skydd 
i form av låg silhuett, kra"igt frontpansar och skyddsgaller. 1958 
års försvarsbeslut gav förutsättningarna för att utveckla detta pro-
jekt och de kom att tillverkas av Bofors från 1967. Landsverk och 
Volvo var underleverantörer.27 Stridsvagnen hade hög eldhastighet 
och kunde också ta sig över vattendrag e"ersom den var försedd med 
#ytbälg.28 

Radarstationer

När det gällde uppbyggnad av stridsledningssystem var utländska fö-
retag viktiga som delägare. Den militärtekniska utvecklingen under 
1950-talets början ledde till skilda uppfattningar mellan armén och 
#ygvapnet om hur lu"försvaret skulle vara utformat. Flygvapnet ville 
även i fortsättningen se jakt#yget som basen i lu"försvaret medan 
armén ville fokusera på markbaserade lu"värnsrobotsystem. Armén 

24. Fransson, Stig, Bofors 350 år (Stockholm 1996) s 219-221
25. von Porat, Didrik, Pansar, Den svenska stridsvagnsmaterielens historia (Stockholm 1985) 

s 44
26. von Porat s 42
27. Fransson s 223-224
28. von Porat s 48-49

Viss tillverkning kom ändå till stånd i Sverige. Vid 1950-talets
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stridsvagnen Centurion. Dock fick man beskedet att dessa inte kun-
de levereras förrän vid slutet av 50-talet. Då beslöts att en stridsvagn
skulle projekteras inom landet. Landsverk fick i uppdrag att tillverka
chassit och Bofors kanonen. Utvecklingen kom dock att avbrytas då
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möjligheten till ombyggnad av stridsvagn m/42. Denna hade redan
1945 uppfattats som omodern men möjlig att modernisera. FMV
beställde ombyggnad till stridsvagn 74 år 1957. Hägglund & Söner
fick tillsammans med Landsverk i uppgift att tillverka tornen.26

Centurion var en tung stridsvagn och det fortsatta utvecklings-
arbetet i Sverige inriktades på framtagandet av en lättare stridsvagn.
Det resulterade i stridsvagn S som var en stridsvagn med gott skydd
i form av låg silhuett, kraftigt frontpansar och skyddsgaller. 1958
års försvarsbeslut gav förutsättningarna för att utveckla detta pro-
jekt och de kom att tillverkas av Bofors från 1967. Landsverk och
Volvo var underleverantörer.27 Stridsvagnen hade hög eldhastighet
och kunde också ta sig över vattendrag eftersom den var försedd med
flytbälg.28

Radarstationer

När det gällde uppbyggnad av stridsledningssystem var utländska fö-
retag viktiga som delägare. Den militärtekniska utvecklingen under
1950-talets början ledde till skilda uppfattningar mellan armen och
flygvapnet om hur luftförsvaret skulle vara utformat. Flygvapnet ville
även i fortsättningen se jaktflyget som basen i luftförsvaret medan
armen ville fokusera på markbaserade luftvärnsrobotsystem. Armen
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ansåg att jakt!yget skulle behöva ett ordentligt upprustat stridsled-
ningssystem för att kunna fullgöra sina uppgi"er.29 Flygplanspro-
duktionen kommer att beskrivas senare i detta arbete, men en viktig 
förutsättning för att !ygvapnet skulle fungera var en modernisering 
av radarsystemen. En radarutredning tillsattes som lade fram sin 
slutrapport 1956. Radarstationer byggdes upp men frågan var vilket 
indikatorsystem som dessa stationer skulle utrustas med. Decca och 
Marconi kunde båda erbjuda väl fungerande system.30

Det blev för framtiden avgörande att man år 1959 valde Marconis 
digitala systemlösning framför Deccas analoga.31 Marconi var delä-
gare i det svenska företaget Svenska Radioaktiebolaget, SRA. Detta 
företag kom därför tidigt in som leverantör av ledningssystemet Stril 
60 och även av radarstationer.32 Även Philips blev ett viktigt företag i 
sammanhanget. Philips Teleindustri AB skapades 1953 för försvarets 
behov av kommunikationsradio, radar och eldledningsutrustning.33

Robottillverkning 

Betydelsen av utländsk teknik och möjligheterna att ta del av den 
kunde komma till synes på många sätt. Ett extremt fall var robot-
tillverkningen. Där hade diskussioner om svensk tillverkning förts 
redan under 30-talet men detta ansågs alltför komplicerat och dyrt. 
Då en tysk ”lu"torped” av typ V1, kom ur kurs 1943 och störtade 
utanför Karlskrona ändrades förutsättningarna. Den tyska roboten 
var relativt enkel i konstruktionen och bedömdes därför vara möjlig 
att massproducera. År 1945 beställde Statens upp#nnarnämnd fem 
skrov till en lu"torped av Saab.34 År 1954 bildades avdelning R inom 
Saab, där man under 50-talet drev två teser; Den ena var att !ygplan 
inte kunde ersättas av robotar – de måste komplettera varandra. Den 
andra var att det måste #nnas en sammanhållande systeminstans för 

29. Gribbe s 61-62. 
30. Gribbe s 137-138
31. Gribbe s 187
32. Försvarselektronik från svenska leverantörer Företagen – produkterna - samhällsnyttan s 

202 och 230
33. Försvarselektronik från svenska leverantörer s 81
34. Robot 50 år (Linköping 1997) s 8-9
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duktionen kommer att beskrivas senare i detta arbete, men en viktig
förutsättning för att flygvapnet skulle fungera var en modernisering
av radarsystemen. En radarutredning tillsattes som lade fram sin
slutrapport 1956. Radarstationer byggdes upp men frågan var vilket
indikatorsystem som dessa stationer skulle utrustas med. Decca och
Marconi kunde båda erbjuda väl fungerande system."

Det blev för framtiden avgörande att man år 1959 valde Marconis
digitala systemlösning framför Deccas analoga.31 Marconi var delä-
gare i det svenska företaget Svenska Radioaktiebolaget, SRA. Detta
företag kom därför tidigt in som leverantör av ledningssystemet Stril
60 och även av radarstationer." Även Philips blev ett viktigt företag i
sammanhanget. Philips Teleindustri AB skapades 1953 för försvarets
behov av kommunikationsradio, radar och eldledningsutrustning.33

Robottillverkning

Betydelsen av utländsk teknik och möjligheterna att ta del av den
kunde komma till synes på många sätt. Ett extremt fall var robot-
tillverkningen. Där hade diskussioner om svensk tillverkning förts
redan under 30-talet men detta ansågs alltför komplicerat och dyrt.
Då en tysk "lufttorped" av typ V1, kom ur kurs 1943 och störtade
utanför Karlskrona ändrades förutsättningarna. Den tyska roboten
var relativt enkel i konstruktionen och bedömdes därför vara möjlig
att massproducera. År 1945 beställde Statens uppfinnarnämnd fem
skrov till en lufttorped av Saab." År 1954 bildades avdelning R inom
Saab, där man under 50-talet drev två teser; Den ena var att flygplan
inte kunde ersättas av robotar — de måste komplettera varandra. Den
andra var att det måste finnas en sammanhållande systeminstans för

29. Gribbe s 61-62.
30. Gribbe s 137-138
31. Gribbe s 187
32. Försvarselektronik från svenska leverantörer Företagen — produkterna - samhällsnyttan s

202 och 230
33. Försvarselektronik från svenska leverantörer s 81
34. Robot 50 år (Linköping 1997) s 8-9
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robotsystem och att !ygindustrin var bäst lämpad för detta. År 1963 
överfördes robotelektronikresurserna till robotavdelningen. När 
!ygdivisionen sedan skapades 1969 fördes robotverksamheten sam-
man med annan militär elektronikverksamhet till Robot- och elek-
troniksektorn.35 Saabs första egna robotprojekt RB 330 avslutades 
1959 men man fortsatte med utvecklingen av delsystem, inte minst 
datorsystem. Datorverksamheten för RB330 blev grunden för Data-
saab. Dessutom kom den grupp som arbetade med det teletekniska 
navigeringssystemet att fortsätta och bli Saabs resurs för robotelek-
tronik.36

Statligt-privat och civilt-militärt

Flera exempel kan ges för att illustrera spänningen mellan statligt-
privat och civilt-militärt. Bofors var ett av de företag som var mest 
beroende av försvaret. Samarbetet med staten hade före andra världs-
kriget främst handlat om att erbjuda försvaret produkter. Under 
kalla kriget handlade det mer om att försvaret och Bofors tillsam-
mans utvecklade nya system. Det var fråga om långsiktiga samarbe-
ten där försvaret "nansierade utvecklingskostnaderna. Exempelvis 
"ck Bofors uppdraget att ta fram ett nytt pansarvärnssystem under 
1950-talet. 37

Ytterligare tre exempel på utvecklingen inom företagen under 
perioden kommer att tas för att illustrera spänningen mellan stat-
ligt-privat och civilt-militärt. Det första exemplet är Försvarets fa-
briksverk, FFV, som var ett statligt a#ärsverk, starkt beroende av 
försvarsbeställningar. Det andra exemplet är det privatägda Saab 
som bedrev såväl militär som civil produktion inom koncernen. Det 
tredje exemplet är Karlskronavarvet inom vars område !era utred-
ningar gjordes med inriktning på balansen civilt-militärt.

35. Robot 50 år s 16-17
36. Robot 50 år s 18
37. Fransson s 231-233
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FFV och e!ektiviteten

Den statsägda delen av försvarsindustrin fanns till stor del inom 
FFV, som bildades genom att !era statligt ägda fabriker år 1943 för-
des samman med sy"et att öka e#ektiviteten i verksamheten. Det 
gällde ammunitionsfabrikerna i Marieberg, Karlsborg och Zakrisdal, 
Carl Gustafs stads gevärsfaktori, Åkers krutbruk och Centrala Tor-
pedverkstaden i Motala.38 Skapandet av FFV föregicks av ett omfat-
tande utredningsarbete där spänningen mellan civilt och militärt var 
tydlig. Då den civila industrin drogs in i försvarsplaneringen under 
andra världskriget uppstod en stark kritik mot hur verksamheten 
bedrevs vid de statliga fabrikerna. Det handlade om brist på e#ek-
tivitet och avsaknad av teknisk och kommersiell kompetens.39 Med 
skapandet av FFV hoppades försvarsministern att dessa problem 
skulle avhjälpas. Ledande industrimän skulle ha de viktiga posterna i 
a#ärsverket och dri"en skulle ske enligt de linjer som prövats i privat 
industri och befunnits rationella.40

FFV var naturligtvis också ett av de företag som var mest beroende 
av försvarsbeställningar. Försöken att öka den civila produktionen 
inleddes redan under 1950-talet då faktureringen av civila produkter 
utgjorde ungefär 15 %. Under följande decennier steg andelen till 
cirka 30 %. Sysselsättningen inom FFV minskade från cirka 4 000 
till 2 000-2 500 personer sysselsatta med tillverkningen av försvars-
materiel 

Civil produktion var en möjlighet. Ökad export var en annan. 
I samband med att kostnaderna för att utveckla ny materiel steg 
blev önskemålen om att förlänga tillverkningsserierna för att kunna 
producera rationellt allt starkare. En möjlighet var att vända sig till 
marknader utanför Sverige, men detta var inte alltid enkelt. Sverige 
hade stränga restriktioner för vapenexport. Under 1970-talet kunde 
FFV dock exportera 15-20 % av sin produktion och på 1980-talet 
fördubblades exportandelen.41

38. Olsson, Ulf, Inledning i Aspekter på FFV 1943-1992 (Stockholm 1993) s 9-10
39. Fritz, Martin, A#ärsverk eller bolag i Aspekter på FFV s 66
40. Fritz i Aspekter på FFV s 68
41. Olsson (1993) s 11-13
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FFVs utveckling kan beskrivas som en rörelse från den statligt-
militära logiken till den civilt-privata eller som en rörelse från plan-
styrning till marknadsekonomi. Under perioden 1943– 1960 karak-
täriserades verksamheten av att rationaliseringsinriktade ingenjörer 
organiserade verksamheten. Vapnen utvecklades av militären som lät 
verkstäderna producera dem.  Beställaren tog risken. 

Under slutet av 1960-talet kom FFV att organiseras på ett sätt 
som alltmer liknade ett privat företag. Man började själva !nansiera 
utveckling av nya produkter och byggde upp en internationell mark-
nadsorganisation. 1963 kom ett genombrott med en stor beställning 
från Storbritannien av granatgevär. Genom denna order och genom 
den utveckling av torpedtillverkning som också pågick kom FFV att 
gå från att tillverka detaljer som skapats av andra till att utveckla hela 
vapensystem. FFV kom också under denna tid att utökas med Telub 
och med Flygvapnets centrala "ygverkstäder.42

FFV överfördes 1970 till Industridepartementet och bytte namn 
till Förenade Fabriksverken. Under 80-talet förstärktes marknads-
inriktningen ytterligare och företaget började satsa på att utveckla 
civila produkter.

FFV:s ledning drev också allt mer aktivt önskemålet att bli ett pri-
vat aktiebolag istället för ett statligt a#ärsverk. Det fanns en strävan 
e$er ökad "exibilitet och produktion för en större marknad än den 
svenska. Det handlade också om önskemålen om att bli ett privat bo-
lag istället för ett a#ärsverk. FFV:s ledning ansåg att det fanns många 
nackdelar med att vara ett a#ärsverk. Bland annat fanns problem 
med den o#entliga insynen, problem med !nansiering, svårigheter 
att ingå i konsortier eller att bilda försäljningsbolag. Då FFV slutli-
gen blev ett aktiebolag 1991 var en bidragande orsak en minskande 
svensk, såväl som internationell e$erfrågan, vilket hängde samman 
med överkapacitet på krigsmaterielområdet i samband med Sovjet-
blockets fall.43

42. Glete (1993) s 44-45
43. Glete (1993) s 53
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Saab och !ygplansproduktionen

1945 års försvarskommitté fastslog att en inhemsk !ygindustri var 
nödvändig. Det var den enda säkra förutsättningen för att materiel-
en skulle kunna förnyas i händelse av avspärrning. Utländsk materiel 
som kunde inköpas var dels inte tillräckligt modern, dels skulle det 
leda till stor heterogenitet som skulle göra underhållet svårt. Flyg-
planen måste vara moderna för att de skulle kunna ha den förutsatta 
livslängden på 7 år. Det innebar att man måste ha både kvali"cerad 
!ygindustri och grundforskning inom !ygteknik inom landet. Flyg-
materielen måste också vara enhetlig – endast ett fåtal !ygplanstyper 
borde förekomma. Dessutom måste !ygmaterielens förnyelse vara 
tekniskt-ekonomiskt planlagd så att förnyelsen kunde baseras på in-
hemsk tillverkning.44

I samband med det spända läget under 30-talet hade den svenska 
regeringen beslutat om upprustning, särskilt när det gällde !yg-
vapnet. Statsministern ansåg det redan då angeläget att Sverige i så 
stor utsträckning som möjligt producerade egna vapen. Bofors/No-
hab bildade ett särskilt bolag för !ygplanstillverkning 1937 – Saab 
(Svenska Aeroplanaktiebolaget). En omstrukturering skedde 1939, 
vilken innebar att företaget formellt övertogs av ASJA (AB Svenska 
järnvägsverkstäders Aeroplanavdelning). Nohabs !ygmotortillverk-
ning avskildes och blev företaget Svenska Flygmotor.45 Ett ramavtal 
slöts år 1950 med staten (Kungl. Flygförvaltningen) som innebar 
att staten hade rätt till full och fri granskning av Saabs räkenskaper 
för bedömning av de kostnader som låg till grund för priset. Detta 
avtal var grunden för det förtroliga samarbetet mellan staten och in-
dustrin.46 Saabs ramavtal med staten innebar att sammanlagt 1201 
krigs!ygplan skulle levereras fram till 1960. Detta innebar i genom-
snitt leverans av 120 !ygplan per år, det vill säga i praktiken en sänk-
ning av omsättningstakten till tio år.  Saab hade under 40-talet också 
börjat producera civila plan, vilket gick ut över möjligheterna till 
försvarsleveranser. Saab "ck viss ersättning av staten för att lägga ner 

44. SOU 1947:72, s 723-726
45. Peterson, Gert, Från ASJA till SAAB, Historien om en !ygindustri (Örebro 1999) s 9-10
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denna tillverkning och istället tecknades ett avtal om licenstillverk-
ning med Fokker, viket emellertid kom att bli kortvarigt.47 E!er ram-
avtalet kom huvudavtal med "ygindustrin att tecknas. Dessa avtal 
innebar endast en garanti för beställning av utvecklingsarbete.48

De tekniska framstegen med övergång till jetdri! ledde till om-
byggnader av äldre "ygplan 1945 för att ge plats åt jetmotorn.49 Det-
ta var en teknik där Sverige låg långt e!er länder som England och 
Tyskland men "ygförvaltningen gav tre företag i uppdrag att ta fram 
förslag till jetmotorer. 

Under hösten 1945 utvecklades planet Saab 29 som i folkmun 
#ck namnet ”"ygande tunnan”.50 Detta blev den största serien i Saabs 
historia. 

Saab 32 Lansen var ett teknologiskt steg in i elektroniken med spa-
ningsradar, navigationsradar och radarhöjdmätare. Det tillverkades i 
olika versioner för såväl attack som jakt och spaning. 

Saab 35 Draken var det första verkliga överljudsplanet och premi-
är"ögs 1955. 

År 1962 utsåg "ygförvaltningen Saab till huvudleverantör för system 
37, det som utvecklades till Saab 37 Viggen. Viggen kom att tillverkas i 
fyra olika grundversioner och utgjorde under många år ryggraden i det 
svenska lu!försvaret.51 Viggenprojektet orsakade dock politiska spän-
ningar. Då ÖB år 1961 beslöt att gå vidare med utvecklingen av 37 Vig-
gen skrevs ett avtal mellan "ygvapnet och Saab, där Saab #ck garanti för 
att utvecklingskostnaderna skulle täckas under de kommande tre åren. 
Regeringen informerades inte förrän åtta månader senare och riksdagen 
#ck vänta på information till 1963. Då hade projektet redan kostat 150 
miljoner kr och 200 personer på Saab var involverade i utvecklingen. 
En kris uppstod 1964 då det stod klart att kostnaderna skulle bli betyd-
ligt högre än vad som förutsetts.52

47. Wennerholm, Bertil, Fjärde !ygvapnet i världen (Stockholm 2005) s 49
48. Wennerholm s 91
49. Peterson s 22
50. Strandqvist Kristo$er, Kritiska år, formativa moment för den svenska !ygvapensindustrin 
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Tabell 1. Leveranser av krigs!ygplan till !ygvapnet.53

År Inhemsk pro-
duktion

Import Årlig anska!-
ning

1942 99 51 150
1943 125 5 130
1944 252 252
1945 93 50 143
1946 142 11 153
1947 198 106 304
1948 138 57 195
1949 4 138 142
1950 53 109 162
1951 17 141 158
1952 138 39 177
1953 181 30 211
1954 238 29 267
1955 84 5 89
1956 80 67 147
1957 150 48 198
1958 94 - 94
1959 107 - 107
1960 60 - 60
1961 53 - 53

Den avsedda omsättningstakten på sju år innebar leverans av c:a 170 
!ygplan per år. Detta var normen under uppbyggnadsfasen men för-
svarsbeslutet 1958 innebar en sänkning av takten. Man gick över i en 
vidmakthållandefas där normen var cirka 60 !ygplan per år. Spän-
ningen mellan statligt-privat, civilt-militärt fanns naturligtvis även 
inom Saab. En svensk !ygplansproduktion var så viktig att staten 
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hjälpte Saab att avveckla sin civila !ygplansproduktion för att kunna 
koncentrera sig på den militära. De militära beställningarna ställde 
också höga krav på utvecklandet av teknisk kompetens inom företa-
get men det var naturligtvis en fördel för företaget att få stora delar 
av forsknings- och utvecklingsverksamheten "nansierad av staten. 

Karlskronavarvet och fartygsproduktionen

Produktion av svenska militära fartyg har traditioner sedan 1500-talet i 
Sverige. Under andra världskriget genomfördes en rad utredningar av för-
svarsförvaltningen, vilken också berörde örlogsvarven.  1943 års örlogs-
varvsutredning föreslog att varven skulle bedrivas a#ärsmässigt. Dock 
måste särskilda medel tillskjutas e$ersom beredskapsintressena krävde att 
anläggningar och personalorganisation måste överdimensioneras.54

Spänningen mellan civil och militär produktion samt kraven på e#ek-
tivitet blev tydliga i diskussionerna om örlogsvarvens funktion. I likhet 
med vad som gällde för !yget upprättades långsiktsplaner för marinverk-
städernas verksamhet. Från 1957 handlade det om rullande sjuårsplaner.55 
Örlogsvarvsutredningen från 1953 utgick från att privata varv i så stor 
utsträckning som möjligt skulle svara för nybyggnad av fartyg, medan 
örlogsvarven skulle svara för reparationer och ombyggnader av marinens 
fartyg. Nybyggnadsverksamhet där skulle endast vara ett medel att jämna 
ut arbetstillgången. Förslaget var att verksamheten skulle samordnas un-
der en örlogsvarvschef som lydde under marinförvaltningen. I denna ut-
redning hade det militärt-operativa perspektivet företräde. De civila leda-
möterna i kommittén reserverade sig och föreslog istället att örlogsvarven 
borde delas upp i en beställande och kontrollerande del och en produce-
rande del, där endast den första delen skulle stå under militärt kommando 
medan den andra delen skulle bedrivas i ett aktiebolag. Marinledningen 
hade dock inget intresse av ett fritt expanderande storvarv.56

Problematiken blev särskilt brännande för Karlskrona där man såg möj-
ligheter att dela upp verksamheten i en civil och en militär del. En särskild 

54.  Norberg Erik, Från marinverkstäder till aktiebolag 1945-1992 i Karlskronavarvets histo-
ria del 2 (Karlskrona 1993) s 135-137

55. Norberg s 153
56. Norberg s 141
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utredning tillsattes för Karlskronas del, där en omvandling av varvet till 
övervägande civil produktion övervägdes. Marinverkstäderna var mycket 
angelägna om en ombildning till civilt varv, medan marinledningen och 
andra militära instanser ville begränsa investeringarna och förordade en 
verksamhet avpassad till de militära behoven.  Frågan om ombildningen 
av Karlskronavarvet till ett civilt företag kom i stor utsträckning att avgö-
ras av arbetsmarknadsfrågan. Försvarsdepartementet bedömde det som 
svårt att etablera civil varvsdri! men trodde att investeringarna skulle 
kunna innebära mer produktion för marinens räkning. Civila varv hade 
under perioden 1935–58 svarat för 75 % av det antal örlogsfartyg som 
byggts. Utredningarna ledde till skapandet av ett statligt bolag, Karls-
kronavarvet AB år 1960 där omfattande investeringar förutsågs.57

Problem och möjligheter för försvarsindustrins företag

För Saab var statens största betydelse att de militära beställningarna 
drev på den tekniska utvecklingen. För FFV betydde utvecklingen att 
arbetskra!en i allt högre grad "ck förenklade arbetsuppgi!er medan 
yrkesskickligheten blev allt viktigare för de anställda på Saab. För Karls-
kronavarvets del var den regionala sysselsättningsaspekten så viktig att 
denna kom att bli avgörande för investeringsbesluten, trots att marin-
ledningen inte önskade en fritt expanderande civil produktion.58

Karlskronavarvet, Saab och FFV befann sig i ungefär samma kon-
kurrenssituation, nämligen att det endast i få fall fanns någon reell 
konkurrens. Så var också fallet för #era andra svenska företag inom 
försvarsindustrin. Företagen befann sig i en monopolliknande och 
staten i en monopsonliknande situation. Företagen var o!a den enda 
säljaren och staten den enda köparen.59 Kunden kunde å sin sida 
påverka kvaliteten på det han köpte. Företagen kunde i många fall 

57. Norberg s 141-145
58. Problematiken kan också illustreras med Bofors, där samarbetet med staten kom att 

förändras i förhållande till situationen före 1945. Då hade företaget främst inriktat sin 
verksamhet på att tillverka så väl fungerande produkter som möjligt. Under kalla kriget 
kom samarbetet i stället att ta form av ett utvecklingsarbete av system som försvaret 
önskade och där försvaret också betalade utvecklingskostnaderna. 

59.  Science for welfare and warfare s 78 Hänvisar till Fridlund, Mats, Den gemensamma 
utvecklingen, Staten storföretagen och samarbetet kring den svenska elkra!tekniken (Stock-
holm 1999)
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räkna med ekonomiskt stöd till forskning och utveckling.  De kunde 
också i allmänhet räkna med stora och långvariga beställningar. Pro-
duktionen föregicks o!a av en lång utredningsperiod inom försvaret 
vare!er regeringen gav tillstånd till projektering, Under denna fas 
gjordes huvuddelen av konstruktionsarbetet med utprovning och 
försök, varpå regeringen måste godkänna att serieproduktion "ck 
inledas. Myndigheterna hade krav på konkurrens, objektivitet och 
opartisk handläggning vid upphandling av försvarsmateriel.60 När 
upphandlingen inletts deltog industrin sedan o!a i introduktion av 
nya vapensystem samt underhåll, renovering och modi"ering. Ibland 
handlade det om tidsperioder på mer än tio år.61

Företagen kunde alltså, när de väl fått beställningen, känna sig 
säkra på att få avsättning och få sina utvecklingskostnader täckta 
samtidigt som man kunde räkna med vinst. Men de måste räkna 
med en viss kontroll från myndigheternas sida, exempelvis genom 
insyn i räkenskaper och produktkalkyler. Sy!et var att se till att upp-
handling skedde till skäligt pris. Vedertaget synsätt var att vinstuttag 
"ck ske på den framräknade självkostnaden för varan. Vid större be-
ställningar skedde o!a förskottsbetalningar e!ersom kostnader vid 
serieleveranser uppkom före intäkter. Företaget måste visa sitt behov 
av förskott och komma överens om en förskottsnivå som gav ränte-
neutralitet.62

Nackdelarna med systemet var bland annat att avsaknaden av kon-
kurrens kunde leda till prisokänslighet vilket i sin tid kunde leda till 
skenande kostnader. Det fanns också risken att egna konstruktioner 
gynnades och nya idéer kunde få svårt att etableras. En indikation 
på kostnadsproblematiken var att #ygvapnets utgi!er ökade mel-
lan 1948 och 58 med en faktor på 3,6 medan levnadskostnadsindex 
ökade med 1,5.63

Från företagens sida klagades över den ojämna beläggningen av fa-
brikerna. O!a "ck man stora beställningar som sedan plötsligt upp-
hörde på grund av politiska beslut som inte gick att påverka. Inom 

60. Fransson 321-322
61. SOU 1984:62 s 84
62. Fransson s 321
63. Wennerholm s 102
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Ritbord vid konstruktionen av Lansen 1950, Linköping (ĨŽƚŽ͗�SAAB���� )

Jagarna Halland och Småland utrustades förutom med 12 cm artilleri och torpeder även som först i 
världen med sjömålsrobot (RB 08). Jagarna sjösattes 1952 och utgick ur organisationen 1984. Jaga-
ren HMS Småland är nu museifartyg i Göteborg. (foto: Marcus Roos)
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SAAB 29 kallades även för Flygande tunnan. Den började levereras 1951͘�
Klycksfrekvensen var hög under de första åren. Cirka en tredjedel av planen fick�
avskrivas på grund av haverier. (ĨŽƚŽ͗�SAAB����)

Marknadsföring av Saab 91 Safir. Planet användes av flygvapnet�ϭϵϱϮ�Ͳ�ϭϵϳϬ�ƐŽŵ�
ƐŬŽůĨůǇŐƉůĂŶ�ĨƂƌ�ŐƌƵŶĚůćŐŐĂŶĚĞ�ĨůǇŐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘�&ůǇŐƉůĂŶĞƚ�ĂŶǀćŶĚĞƐ�ćǀĞŶ för�
sambands- och personaltransporter�ĨƌĂŵ�ƚŝůů�ϭϵϵϮ. (ĨŽƚŽ͗�SAAB����.)

SAAB 29 kallades även för Flygande tunnan. Den började levereras 
1951. Olycksfrekvensen var hög under de första åren. Cirka en tred-
jedel av planen !ck avskrivas på grund av haverier. (foto: SAAB AB)

SAAB 29 kallades även för Flygande tunnan. Den började levereras
1951. Olycksfrekvensen var hög under de första åren. Cirka en tred-
jedel av planen fick avskrivas på grund av haverier. (foto: SAAB AB)
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Marknadsföring av Saab 91 Sa!r. Planet användes av "ygvapnet 1952 - 1970 som 
skol"ygplan för grundläggande "ygutbildning. Flygvapnet användes för sam-
band- och personaltransporter fram till 1992. (foto: SAAB AB.)

Marknadsföring av Saab 91 Safir. Planet användes av flygvapnet 1952 -1970 som
skolflygplan för grundlämande flygutbildning. Flygvapnet användes för sam-
band- och personaltransporter fram till 1992. (foto: SAAB AB.)
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ÖB som balanskonstnär
En balansgång mellan tre skilda krav från politiker

         • Stor organisation (allmän värnplikt)
         • Sysselsättning i industrin
         • Lågt ekonomiskt anslag
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FFV var problemet kanske tydligast. Att producera för den civila 
verksamheten blev då ett alternativ. Under 1940-talet skedde det 
genom att ta in legotillverkning för att hålla maskinerna sysselsatta. 
Tjugo år senare handlade det istället om att exempelvis utveckla kyl-
kompressorer för den civila marknaden.64

Under slutet av 1960-talet började försvarskostnaderna alltmer att 
uppfattas som ett politiskt problem. Försvarsbeslutet 1968 innebar 
att försvarskostnaderna reducerades med 10 %.65 År 1970 infördes 
ett system för att få kontroll över kostnadsutvecklingen för försvaret; 
Försvarets planerings- och ekonomisystem. Det innebar långtidspla-
nering med inriktning på speci!ka mål.66 Som andel av BNP mins-
kade anslagen till försvaret som helhet från över 4,5 % vid mitten av 
1950-talet till mindre än 3,5 % tjugo år senare, samtidigt som mate-
rielanslagen i försvarsbudgeten minskade från 50 till 25 %.67

De minskande anslagen och problemen med ojämn beläggning 
gjorde att företagen sökte komma bort från alltför stort beroende 
av svenska försvarsbeställningar. Det fanns i huvudsak två möjlig-
heter. En var att öka den civila produktionen, en annan var att öka 
exporten. I det första fallet handlade det om att använda den tek-
niska kompetensen till att utveckla nya produkter, i det andra fallet 
handlade det om att bearbeta utländska marknader för att skapa en 
e"erfrågan. Strategierna kunde naturligtvis kombineras. 

Den försvarspolitiska oenighetens tid 1965 – 

Försvarspolitik och ekonomisk kris

Vid mitten av 1960-talet började satsningarna på försvaret som ovan 
nämnts att ifrågasättas. Den politiska enigheten i försvarsfrågan 
bröts 1966 inom försvarsutredningen som då pågick. Socialdemo-
kraterna ville kra"igt minska anslagen och riksdagen fattade beslut 
med denna innebörd 1968. Den o#ciella svenska försvarslinjen änd-

64. Glete (1993) s 38
65. Svensk försvarspolitik under e"erkrigstiden s 39
66. SOU 2002:108, s 535-536
67. Olsson (1993) s 11
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av svenska försvarsbeställningar. Det fanns i huvudsak två möjlig-
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Försvarspolitik och ekonomisk kris
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nämnts att ifrågasättas. Den politiska enigheten i försvarsfrågan
bröts 1966 inom försvarsutredningen som då pågick. Socialdemo-
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rades från att betecknas som strävan e!er ett ”starkt försvar” till ”ett 
e!er våra förhållanden starkt försvar”. Särskilt "ygvapnet #ck upp-
leva stora reduceringar av förband. Man upplevde det som ett val 
mellan att behålla sin stora organisation eller att upphandla den nya 
37 Viggen som var ett betydligt dyrare plan. Att man valde Viggen 
medförde bland annat att värnpliktstiden minskades från tio till 7,5 
månader. Kostnadsutvecklingen och slopandet av de årliga 2,5 pro-
centen avsatta för teknisk utveckling drabbade "ygindustrin hårt.68

1970-talet var inte bara en kristid för försvaret i form av minskande 
anslag. Under detta decennium drabbades västvärlden av en allvarlig 
konjunkturnedgång som, åtminstone delvis, kan förklaras med den så 
kallade oljekrisen.  Oljepriserna steg drastiskt, vilket drabbade länder 
som Sverige hårt, e!ersom landet var beroende av kontinuerlig tillför-
sel av billig olja för industrier, för uppvärmning av bostäder, liksom för 
transporter. E!erfrågan föll, vilket innebar risk för konkurser och mins-
kad sysselsättning. Den svenska regeringen bekämpade krisen genom 
att stimulera e!erfrågan. Det var på många sätt en klassisk krisbekämp-
ning, men den #nansierades i stor utsträckning med utländska lån och 
problemet var att de "esta andra länder i Västeuropa förde en annan 
typ av krisbekämpning, som innebar högre arbetslöshet men mindre 
in"ation. Den svenska in"ationen nådde dittills oanade höjder. Många 
svenska basindustrier drabbades också av stora problem. Svårast drab-
bade var stål- och varvsindustrin. Många försvarsindustrier var inblan-
dade i dessa branscher. Det gällde exempelvis Karlskronavarvet som till-
hörde marinen till 1961 men då avskildes till ett statligt ägt aktiebolag. 
Den svenska varvskrisen ledde till att staten tog över ägandet av de "esta 
varv och bildade Svenska Varv AB, där också Karlskronavarvet ingick. 
Även Kockums som hade stor tillverkning för försvaret kom att ingå i 
Svenska Varv AB.

Vid en genomgång av de beställningar som gjordes från försvaret till 
svensk industri under 1970-talet framgår en viss tendens till minskning 
i leveransernas värde, om än inte dramatisk. Klagomålen från försvaret 
ska förmodligen uppfattas som en frustration inför de behov som man 
såg och de bristande möjligheterna att fylla dessa behov inom de ekono-
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miska ramarna. En möjlighet för företagen att fortsätta sin verksamhet 
med fortsatt lönsamhet var naturligtvis att öka sina exportansträng-
ningar. Statistiken visar också att detta var vad som skedde.

Tabell 2. Betalningar till svenska leverantörer enligt 
FMV:s leverantörsstatistik (Milj kr1979 års priser)69

Arme Marin Flyg Övrigt Totalt Export Totalt
72/73 1323 758 2529 245 4855 718 5573
73/74 1471 693 2784 56 5006 620 5626
74/75 1617 633 2663 45 4974 757 5731
75/76 1569 590 2234 206 4600 755 5355
76/77 1480 558 2476 205 4720 635 5355
77/78 1445 621 2301 550 4915 808 5723
78/79 1116 649 2625 476 4865 943 5808
79/80 1447 739 2336 811 5332 1622 6954

Den ekonomiska krisen och de minskade försvarsanslagen innebar 
naturligtvis stora problem även för andra företag som tillverkade 
för försvarsindustrin. Kostnaderna för att hänga med i den tekniska 
utvecklingen ökade. Man producerade inte bara enstaka vapen el-
ler vapenbärare. Det handlade också om övervakningssystem, kom-
munikationer, radar och robotar där den systemsammanhållande 
kapaciteten var viktig. Det gällde inte minst !ygvapnet, där stora 
satsningar på strilsystemet och robotbeväpning ansågs nödvändiga.70  
Redan försvarsbeslutet 1958 innebar en modernisering av lu"försva-
ret med robotbeväpning, radarstationer och strilcentraler med data-
behandling.71 

De företag som levererade majoriteten av produkterna till För-
svarets materielverk var ganska få. Saab var den störste leverantören, 

69. Svensk försvarsindustri. Struktur, kompetens, utvecklingsbetingelser FOA Rapport 
C10200-M5 (Stockholm 1982) s 13 och s 20. Exportvärdena har fogats till den ur-
sprungliga tabellen
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därnäst kom Volvo, främst Volvo !ygmotor, som var nästan helt be-
roende av militära order. Bofors var också ett företag med stor ex-
port – under denna period exporterades 35-60 % av den militära 
produktionen.72 FFV sålde 70-80 procent av produktionen till för-
svarsmakten.73 Såväl FFV som de privata företagen försökte lösa de 
problem med lönsamheten som uppstod under 70-talet på ungefär 
samma sätt som andra företag. Diversi"ering var en populär strategi. 
Det handlade om att försöka utveckla nya verksamhetsområden för 
att inte bli alltför beroende av ett produktområde. FFV och Bofors 
kom under 1970- och 80-talen att följa trenden att diversi"era verk-
samheten. Den viktigaste tanken bakom denna strategi, som delades 
av företag som Volvo och SKF, var att sprida riskerna och överleva 
kriser. Företagssamarbete sågs också allt o#are som en utväg. O#a 
framhölls att det inte var rationellt att !era företag producerade lik-
nande varor och att konkurrerande företag istället borde samordna 
resurser och dela upp tillverkningen mellan sig. 

Diversi!ering och företagssamarbete i varvsindustrin

Utvecklingen inom Karlskronavarvet kan ses som ett exempel på de 
försök som vidtogs för att med hjälp av diversi"ering och företags-
samarbete överleva. 

Produktiviteten inom varvsindustrin hade under perioden kraf-
tigt förbättrats. Varvsindustrin gick från hantverksmässig hantering 
till industri. Under 1950-talet övergick man till sektionsbyggande, 
vilket innebar att detaljer bearbetades i verkstäderna för att samlas 
i sektioner som sedan monterades ihop till fartyg. Karlskronavarvet 
levererade 1963 ubåtsbärgnings och dykfartyget Belos till marinen. 
Samma år "ck varvet, tillsammans med Götaverken, beställning på 
tre motortorpedbåtar var, vilket var inledningen till en framgångsrik 
produktion av denna typ av fartyg för Karlskronavarvets del. Kock-
ums producerade ett !ertal ubåtar av Sjöormen-typ där Karlskrona-
varvet blev underleverantör.74

72. Science for welfare and warfare s 77
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Trots dessa framgångar fanns stort behov av rationalisering inom 
varvsindustrin. Den internationella konkurrensen ökade, inte minst 
från länder där arbetskra!skostnaden var lägre. Varvsindustrin var en 
arbetskra!sintensiv verksamhet. Relationen mellan arbetskra! och 
kapital var 1970 3,5:1 att jämföra med 1,5: 1 i bilindustrin. En av 
Karlskronavarvets stora tillgångar hade under 1950-talet varit till-
gången på kvali"cerad arbetskra!. I samband med utredningar och 
turbulens vid 50-talets slut hade dock många kvali"cerade medarbe-
tare sökt sig bort från varvet.

För att möta konkurrensen beslöt ledningen för Karlskronavarvet 
1966 om upprustning av produktionsapparaten för att kunna möj-
liggöra en rationalisering av tillverkningen. Detta skulle innebära 
möjligheter att spara arbetskra!. Ett år senare, förelåg 1966 års verk-
stadsutrednings betänkande, där förslag skulle lämnas till en rationell 
organisation av försvarets verkstäder. I utredningen framfördes stark 
kritik – maskinparken var föråldrad, produktutvecklingssatsningen 
var inte genomtänkt och sysselsättningsaspekter hade tillåtits få allt-
för stor plats. Utredningen föreslog att ledningen av Karlskronavar-
vet skulle överföras till Försvarets Fabriksverk. Företaget skulle också 
delas i två sektorer, en för underhållsarbete och en för tillverkning av 
egna produkter.75 Parallellt med dessa utredningar fördes diskussio-
ner mellan Kockums och Karlskronavarvet om samarbete. Diskus-
sionerna resulterade i ett avtal 1967 om samverkan i tekniska frågor 
och att Kockums skulle ställa sin försäljningsorganisation till Karls-
kronavarvets förfogande. Karlskronavarvet kom däremot inte att in-
förlivas i FFV. Istället inrättades AB Statsföretag som skulle äga och 
förvalta alla aktier i de statliga bolagen.  År 1972 beslöts att varvet 
skulle delas i en nybyggnads- och en underhållssektor. För att den 
nya organisationen skulle fungera ansågs en jämn orderbeläggning 
avgörande. Dessutom måste marknadsföringen intensi"eras – vilket 
till viss del möjliggjordes genom samarbetet med Kockums.76

Problemen med jämnhet i beläggningen kan illustreras med de 

75. Skoglund Folke, Samordning av försvarets verkstadsresurser för underhåll av tygmateriel 
m.m. : 1966 års verkstadsutrednings betänkande Försvarets tygverkstadsorganisation m.m., 
Försvarsdepartementet (Stockholm 1967-69)
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diskussioner som uppstod då varvet hade en svacka i beläggningen 
1974 och samtidigt !ck veta att en beställning på 16 patrullbåtar 
skulle gå till Norge. Det handlade om kompensationskrav från Nor-
ges sida för försvarsmateriela"ärer. Varvet framförde synpunkter och 
!ck då lö#e om att en order på minfartyg skulle tidigareläggas och 
att en serie minjaktsfartyg skulle beställas.77

1970-talets ekonomiska kris slog hårt mot varvsnäringen och en 
strategi som tillämpades av många företag var att diversi!era verk-
samheten. Mycket arbete lades ned på att utnyttja den samlade 
kompetensen inom företaget till att utveckla nya produkter. Karls-
kronavarvet var inget undantag. Redan under 1960-talets andra häl# 
utvecklades bland annat fritidsbåtar av plast, liksom reaktorkärl för 
ra$naderier. I samband med förväntningar på utveckling inom o"-
shoreområdet och byggandet av Stålverk 80, inköptes Hvilans me-
kaniska verkstad år 1975 som var en av landets främsta tillverkare av 
traverser och tyngre ly#don. E#ersom den förväntade utvecklingen 
inom o"shore kom av sig och Stålverk 80 inte förverkligades blev 
satsningen ett misslyckande och företaget såldes till ASEA.78

Varvskrisen under 1970-talet ledde till att staten tog över en stor 
del av ansvaret för branschen. Svenska Varv AB som bildades 1977 
bestod inledningsvis av Götaverken, Uddevallavarvet och Karls-
kronavarvet. År 1980 presenterade företaget en strukturplan som 
riksdagen sedan fattade beslut om. Den innebar för Karlskronavar-
vets del att verksamheten skulle inriktas på nybyggnad och underhåll 
för marinen. Dessutom skulle företaget satsa på export av örlogsfar-
tyg. Civil fartygsproduktion skulle upphöra, e#ersom denna verk-
samhet varit olönsam.  Stora satsningar på e"ektivitetsförbättring 
genomfördes och personalnedskärningar genomfördes. Inriktningen 
på diversi!ering fortsatte, bland annat förvärvades Mölnlycke Marin 
för att utveckla inriktningen på fritidsbåtar av plast. Dessutom på-
börjades en exporto"ensiv.79

Varvskrisen och de e#erföljande strukturplanerna innebar att 
Karlskronavarvet blev huvudansvarigt för all produktion av örlogs-

77. Norberg s 167-168
78. Norberg s 168-171
79. Norberg s 171-178
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samheten. Mycket arbete lades ned på att utnyttja den samlade
kompetensen inom företaget till att utveckla nya produkter. Karls-
kronavarvet var inget undantag. Redan under 1960-talets andra hälft
utvecklades bland annat fritidsbåtar av plast, liksom reaktorkärl för
raffinaderier. I samband med förväntningar på utveckling inom off-
shoreområdet och byggandet av Stålverk 80, inköptes Hvilans me-
kaniska verkstad år 1975 som var en av landets främsta tillverkare av
traverser och tyngre lyftdon. Eftersom den förväntade utvecklingen
inom offshore kom av sig och Stålverk 80 inte förverkligades blev
satsningen ett misslyckande och företaget såldes till ASEA.78

Varvskrisen under 1970-talet ledde till att staten tog över en stor
del av ansvaret för branschen. Svenska Varv AB som bildades 1977
bestod inledningsvis av Götaverken, Uddevallavarvet och Karls-
kronavarvet. År 1980 presenterade företaget en strukturplan som
riksdagen sedan fattade beslut om. Den innebar för Karlskronavar-
vets del att verksamheten skulle inriktas på nybyggnad och underhåll
för marinen. Dessutom skulle företaget satsa på export av örlogsfar-
tyg. Civil fartygsproduktion skulle upphöra, eftersom denna verk-
samhet varit olönsam. Stora satsningar på effektivitetsförbättring
genomfördes och personalnedskärningar genomfördes. Inriktningen
på diversifiering fortsatte, bland annat förvärvades Mölnlycke Marin
för att utveckla inriktningen på fritidsbåtar av plast. Dessutom på-
börjades en exportoffensiv."

Varvskrisen och de efterföljande strukturplanerna innebar att
Karlskronavarvet blev huvudansvarigt för all produktion av örlogs-
77. Norbergs 167-168
78. Norbergs 168-171
79. Norbergs 171-178
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fartyg med undantag för ubåtarna. Det fanns inte längre någon se-
riös konkurrent inom denna marknadsdel.80

Den tekniska utvecklingen inom produktionen präglades i hög 
grad av den digitala revolutionen under 1980-talet. CAD-systemet 
blev viktigt inom många områden, inte minst när det gällde materi-
alstyrning. Specialisterna inom skrov- rör- ventilation- el och elek-
tronik kunde alltmer arbeta integrerat med centrala databaser. Den 
digitala utvecklingen var också viktig för den satsning som gjordes 
för att marknadsföra ett kustbevakningssystem bestående av oljebe-
kämpningsresurser, utbildningsprogram och underhållssystem men 
byggt kring en stomme av kustbevakningsfartyg. Exportmarknaden 
visade sig svår att bearbeta, men resulterade bland annat i att robot-
båtar levererades till Malaysia och kustbevakningsfartyg till Trini-
dad-Tobago. Kompetensen när det gällde plasttillverkning användes 
exempelvis vid tillverkning av minröjningsfartyg i plast för Försva-
rets Materielverk. Dessutom !ck varvet, genom samarbetet med 
Kockums allt större erfarenhet av ubåtstillverkning, där Karlskrona 
fungerade som leverantör av sektioner. Tillverkning av A19 ubåtar 
kom att utgöra en stor del av tillverkningen i början av 1990-talet.81

Alternativ produktion omfattande bland annat vindkra"verk 
kom snart att avvecklas. Elektronikutvecklingen expanderade. El- 
och televerkstäderna vid Karlskronavarvet utvecklade elektroniska 
system sedan mitten av 80-talet. Det gällde främst de sambandssystem 
som användes av sjöbevakningscentralerna i Malmö, Karlskrona och 
Göteborg men också elektroniksystemet i de obemannade svepkatama-
ranerna och övervakningssystem på kustkorvetter och minröjningsfar-
tyg. Det fanns också avdelningar för radar, eldledning, gyro, hydrofon, 
radio och telefon samt ett elavstörningslaboratorium.82

Svenska Varv AB:s verksamhet innebar att stora delar av svensk 
varvsindustri lades ned. Då detta var genomfört ändrade bolaget namn 
till Celsius industrier AB. År 1989 presenterade företaget en plan för 
Kockums och Karlskronavarvet. De två enheterna kom att bilda ett 
gemensamt bolag. Kockums !ck ansvar för nybyggnadsverksamheten 

80. Norberg s 199
81. Norberg s 181-186
82. Norberg s 194-197
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och blev också moderbolag till Karlskronavarvet, som svarade för un-
derhållsverksamheten och Karlskrona industrier, som skulle svara för 
den civila verksamheten.  Kockums övertog aktierna från Celsius.83

Kockums och ubåtstillverkningen

Kockums var också en viktig tillverkare av fartyg och för marinens 
del var det ubåtsproduktionen som blev viktigast. De första ubåtarna 
vid Kockums tillverkades redan 1914. Under andra världskriget ut-
vecklades en ny ubåtstyp, en kustubåt. Den var helt konstruerad i 
Sverige och för svenska förhållanden och drevs elektriskt, vilket dra-
matiskt ökade möjligheterna att inta undervattensläge. Även e!er 
kriget fortsatte satsningen. Ett marinritkontor sattes upp 1954 vilket 
gav varvet möjlighet att självt konstruera och bygga ubåtar.84 Ut-
vecklingen av ubåtstekniken e!er andra världskriget underlättades 
av att en tysk ubåt, lätt skadad vid kapitulationen, befann sig utanför 
Göteborg. Hon sänktes av sin besättning men bärgades av marinen 
vilket gav tekniker vid Kockums goda möjligheter att studera den 
moderna ubåten. Inte minst intressant var snorkeln – en höj- och 
sänkbar mast som förde in frisk lu! och ledde ut avgaserna från die-
selmotorerna.85

Alla svenska ubåtar utom Hvalen som köptes från Italien 1907 
har ritats och byggts inom landet. Ubåtsproduktionen har anpas-
sats till svenska förhållanden. De tänktes operera i Östersjön som 
är ett grunt hav – 50-150 meter. Därför behövdes inte så kra!iga 
tryckskrov som var fallet i en del andra länder. Distanserna var också 
måttliga, vilket betydde att kraven på aktionsradie och bränsleförråd 
kunde vara mindre. Man kunde också göra vissa vinster i vikt och 
utrymme som kunde utnyttjas till ökad vapenlast eller till att göra 
båten mindre och billigare. Det betydde i och för sig att det kunde 
bli svårare att exportera svenska ubåtar. De "esta kunder behövde 
stora dykdjup, lång aktionsradie och stort bränsleförråd. Det fanns 

83. Norberg s 179-181
84. Hellström, Nils, Kockums 150 år i Under svensk !agg 12 (Stockholm1990), s 24-26
85. Björk, Jan Hajen, Draken, Abborren och de andra i Kockums marina fartyg (Malmö 
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heller inte många utländska konkurrenter utom Västtyskland. Att 
samarbeta med de västtyska varven var inte aktuellt e!ersom man 
konkurrerade med västtyska företag på exportmarknaden. Utländ-
ska konstruktioner visade sig o!a dyrare än de svenska, delvis på 
grund av den rationalisering av byggnadsmetoder som präglade den 
svenska varvsindustrin. Dessutom uttalade 1972 års försvarsutred-
ning att resurserna för att bygga ubåtar inom landet skulle behållas.86

Att ta fram en ubåtsspeci"kation gjordes i samarbete med Marinen, 
Marinförvaltningen och byggnadsvarvet. Först utvecklades en TTM 
(Taktisk Teknisk Målsättning) där marinen utvecklade sina krav och 
Marinförvaltningen kunde få en uppfattning om vad ubåten skulle 
kunna kosta. Därpå följde TTEM (Taktisk Teknisk Ekonomisk Mål-
sättning) där ekonomin var den avgörande faktorn, där man "ck ta 
ställning till vilken utrustning man hade råd med. När denna godkänts 
utarbetades en färdig byggnadsspeci"kation med kontrakt. Alla uppgif-
ter var sekretessbelagda, vilket gjorde processen tidskrävande.87

Under 1960-talet lades stor kra! ned på att konstruera en ubåts-
typ som skulle kunna hålla sig under ytan under längre tid. Ubåten 
Sjöormen utrustades med ett kryssroder med avancerad styr- och reg-
lerutrustning som också skulle göra det möjligt att göra snabba undan-
manövrer.88 Stora ansträngningar gjordes också att ta fram ett syreo-
beroende maskineri, men detta lyckades inte utan båtarna drevs med 
diesel- och elmotorer.89

Det var svårt att få en jämn beläggning när det gällde ubåtsproduktion. 
Ett glapp uppstod mellan Sjöormen och Näckenserierna. Det utjämna-
des genom att den ubåtstekniska expertisen engagerades i angränsande 
uppgi!er – hållfasthetsberäkningar av torpedbåtsskrov, ubåtsprojekt för 
export, ubåtsräddningssystem, tryckkammare för medicinska ändamål 
och servicestudier av stridsvagnstransmissioner. En fördel ansågs vara att 
marinens projektverksamhet förskjutitis från konstruktionsarbete till ut-
läggning av uppdrag på industrier och institutioner. Ett stort varv hade 

86. Borgenstam, Curt, Ubåtsutveckling i Sverige och några problem i samband därmed. 
KVA 1975, s 46-47

87. Zetterberg, Ingvar, Marinförvaltningens Ubåtsbyrå i Kockums marina fartyg s 154
88. Hellström s 27
89. Nilsson Per-Axel, Sjöormen i Kockums marina fartyg s 167
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betydligt större möjlighet till !exibilitet än FMV.90

Även om ubåtarna tillverkats i Sverige "nns ett utlandsberoende. 
Många delar till ubåtar kunde inte tillverkas i Sverige e#ersom se-
rierna skulle bli alltför små. Periskop, propellrar, dieselmotorer och 
elektrisk utrustning till Näcken beställdes utomlands. Det ansågs 
också "nnas en fördel med dessa utlandsbeställningar som bestod i 
att de gav möjlighet till utbyte med utländska militära myndigheter 
och möjlighet att följa upp utvecklingen utomlands.91

Medarbetare vid Kockums samarbetade under 1960-talet med 
ett amerikanskt företag – Stanwick Corporation som utvecklat en 
teknik för att analysera vilken information som låg till grund för 
befattningshavares beslut. Samtidigt hade man inom elektronisk da-
tabehandling utvecklat instrument för att hantera information. Ut-
vecklingen ledde till ett radikalt förändrat manöverrum i de ubåtar 
som senare kom att kallas Näcken. Det innebar bland annat att det 
gamla plottingbordet ersattes med dataskärmar.92

Näckenubåtarna som tillverkades från 1970-talet blev de första 
svenska ubåtar som redan från början utrustades med ett datoriserat 
strids- och eldledningssystem.  Även skeppstekniken styrdes av centrala 
minidatorer. Det innebar möjligheter att kra#igt reducera besättningen 
– en person kunde utföra uppgi#er som tidigare krävt fem mans arbete. 
Det innebar också kra#igt höjda krav på utbildning av personalen.93 
Näcken kom också 1987 att utrustas med Stirlingmotorer.  Det skedde 
genom att båten delades och förlängdes med en åtta meter lång mittsek-
tion där stirlingmotorerna var placerade, tillsammans med generatorer, 
kontrollsystem och tankar för !ytande syre. Härigenom skapades ett 
syreoberoende framdrivningssystem för ubåtar.94

År 1986 beslöts att Kockums civila fartygsproduktion skulle läggas 
ned. Ett år därpå kom emellertid besked om en stor ubåtsorder från Aus-
tralien. Det innebar en stor framgång för dem som arbetat för att eta-

90. Ibid s 48
91. Ibid a 48-49
92. von Schenck, Bernhard, Funktionsstudier på Kockums marinavdelning i Kockums ma-

rina fartyg s 176-179
93. Nilsson, Peraxel, Bäst i klassen – generation e#er generation i Kockums marina fartyg s 210
94. Nilsson, Peraxel s 211
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blera svenska ubåtar internationellt. Ordern var värd 15 miljarder kr.95

Försvarsmaterielproduktion, forskning och utveckling

Tabell 3. De största försvarsmaterielproducerande företagen  1973/74)96

Företag Andel försälj-
ning till FMV

Produkter 

Saab-Scania 15 Flygplansutrustning, datorutrust-
ning, instrument för landningssys-
tem, missiler, truckar, traktorer

Volvo 3 Truckar, bilar, traktorer, !ygmoto-
rer, missiler, stridsvagnar

Bofors 17 Gevär, eldledningssystem för vapen, 
ammunition, missiler

LM Ericsson 3 Telefoner, radio och radarutrustning
SRA 37 Radioutrustning

Produktionen av !ygplan kan användas för att illustrera hur försvars-
produktionen alltmer kom att handla om att producera system sna-
rare än enstaka produkter.  Systemtänkandet var centralt i den för-
svarselektroniska verksamheten. Saab tillverkade !ygplan där Volvo 
bidrog med !ygmotorerna. LM Ericsson och SRA tillverkade radar-
utrustning som var nödvändiga för att !ygplanssystemet skulle fung-
era. Som exempel på hur systemen utvecklades kan tas utvecklingen 
av robotverksamheten. 

Robotverksamheten på Saab

Bakgrunden till robotutvecklingen på Saab har tidigare beskrivits. 
Målsökning och styrsystem var kritiska funktioner inom robotut-
vecklingen.97 Inom elektronikområdet togs ett viktigt steg då man 

95. Hellström s 27
96. Olsson (1977) 190-191
97. Robot 50 år s 22
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Företag A n d e l  försälj- Produkter
ning till FMV
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rer, missiler, stridsvagnar

Bofors 1 7  G e v ä r ,  eldledningssystem för vapen,
ammunition, missiler

LM Ericsson 3  T e l e f o n e r ,  radio och radarutrustning
SRA 3 7  R a d i o u t r u s t n i n g

Produktionen av flygplan kan användas för att illustrera hur försvars-
produktionen alltmer kom att handla om att producera system sna-
rare än enstaka produkter. Systemtänkandet var centralt i den för-
svarselektroniska verksamheten. Saab tillverkade flygplan där Volvo
bidrog med flygmotorerna. LM Ericsson och SRA tillverkade radar-
utrustning som var nödvändiga för att flygplanssystemet skulle fiing-
era. Som exempel på hur systemen utvecklades kan tas utvecklingen
av robotverksamheten.

Robotverksamheten på Saab

Bakgrunden till robotutvecklingen på Saab har tidigare beskrivits.
Målsökning och styrsystem var kritiska funktioner inom robotut-
vecklingen.97 Inom elektronikområdet togs ett viktigt steg då man

95. Hellström s 27
96. Olsson (1977) 190-191
97. Robot 50 års 22
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beslöt att införa en dator i signalbehandlingen för första gången i 
Saabs historia. Det skedde inom utvecklingsarbetet på jaktroboten 
RB 72 avsedd för JA 37 som startade 1970 men lades ned 1977. Da-
torn infördes som en del av RB72 elektronikenhet och skulle pro-
grammeras att utföra signalbehandling i robotens styrautomat och 
viss del av den digitala behandlingen i målsökarfunktionen. Att an-
vända sig av digital signalbehandling motiverades med att detta gav 
större !exibilitet, tillgängligheten på komponenter förväntades bli 
bättre, seriekostnaderna lägre och innebära mer möjligheter att låta 
hårdvaru- och mjukvaruutveckling överlappa varandra.98

Marin- och !ygvapenstaberna var under 1970-talet eniga om att 
en sjömålsrobot måste anska"as.  Under våren 1976 ändrade !yg-
vapnet kraven och ville att roboten också skulle kunna användas 
mot markmål. Det ledde till att marinen inriktade sig på anska"ning 
utomlands och förespråkade inköp av den amerikanska sjömålsro-
boten Harpoon, vilket fann stöd från såväl ÖB som försvarsdepar-
tementet. Anska"ningen brådskade e#ersom marinen sedan tio år 
utvecklat taktiken för detta vapen.99

Alternativet var att använda sig !ygvapnets sjömålsrobot som var 
svensktillverkad och modi$era denna men från den marina ledningen 
framfördes att en sådan robot skulle bygga på gårdagens teknik.100 På 
Saab fanns dock stort intresse för att modi$era sjömålsroboten för ma-
rinens behov. Företaget fortsatte att på eget initiativ utveckla RB04 
med turbojetmotor, trots dåliga utsikter till försäljning. En konkur-
rerande o"ert till Harpoon togs fram av Saab.101 I början av 1978 var 
såväl ÖB som försvarsdepartementet inriktat på köp av Harpoon, men 
i samband med regeringsski#e, ändrades förutsättningarna. Den nye 
försvarsministern, Lars de Geer, ansåg att Saab borde få en chans. Ma-
rinens utvärdering 1979 ansåg fortfarande att Harpoon skulle inköpas. 
I bakgrunden fanns en problematik som hade att göra med att anska"-
ningen av ett kommande strids!ygplanssystem. 

98. Robot 50 år s 34-36
99. Wennerholm, Bertil och Zetterberg, Kent, (red) Militära ledare under kalla kriget 
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beslöt att införa en dator i signalbehandlingen för första gången i
Saabs historia. Det skedde inom utvecklingsarbetet på jaktroboten
RB 72 avsedd för JA 37 som startade 1970 men lades ned 1977. Da-
torn infördes som en del av RB72 elektronikenhet och skulle pro-
grammeras att utföra signalbehandling i robotens styrautomat och
viss del av den digitala behandlingen i målsökarfunktionen. Att an-
vända sig av digital signalbehandling motiverades med att detta gav
större flexibilitet, tillgängligheten på komponenter förväntades bli
bättre, seriekostnaderna lägre och innebära mer möjligheter att låta
hårdvaru- och mjukvaruutveckling överlappa varandra."

Marin- och flygvapenstaberna var under 1970-talet eniga om att
en sjömålsrobot måste anskaffas. Under våren 1976 ändrade flyg-
vapnet kraven och ville att roboten också skulle kunna användas
mot markmål. Det ledde till att marinen inriktade sig på anskaffning
utomlands och förespråkade inköp av den amerikanska sjömålsro-
boten Harpoon, vilket fann stöd från såväl ÖB som försvarsdepar-
tementet. Anskaffningen brådskade eftersom marinen sedan tio år
utvecklat taktiken för detta vapen.99

Alternativet var att använda sig flygvapnets sjömålsrobot som var
svensktillverkad och modifiera denna men från den marina ledningen
framfördes att en sådan robot skulle bygga på gårdagens teknik.'°° På
Saab fanns dock stort intresse för att modifiera sjömålsroboten för ma-
rinens behov. Företaget fortsatte att på eget initiativ utveckla RB04
med turbojetmotor, trots dåliga utsikter till försäljning. En konkur-
rerande offert till Harpoon togs fram av Saab.101 I början av 1978 var
såväl ÖB som försvarsdepartementet inriktat på köp av Harpoon, men
i samband med regeringsskifte, ändrades förutsättningarna. Den nye
försvarsministern, Lars de Geer, ansåg att Saab borde fa en chans. Ma-
rinens utvärdering 1979 ansåg fortfarande att Harpoon skulle inköpas.
I bakgrunden fanns en problematik som hade att göra med att anskaff-
ningen av ett kommande stridsflygplanssystem.
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Chefen för !ygmaterielförvaltningen lämnade underlag till för-
svarsdepartementet som visade att om !ygvapnet och marinen 
genomförde en gemensam robotanska"ning på Saab så skulle det 
innebära en besparing på 486 miljoner jämfört med inköp av ut-
ländska robotar till marinen respektive !ygvapnet. ÖB kom ef-
terhand att stödja förslaget om svensk tillverkning och 1979 #ck 
FMV i uppdrag att beställa Saab-roboten.102 År 1982 hade även ma-
rinchefen övertygats om att det svenska systemet var i världsklass. 
RB15-systemet blev sedan under 90-talets början operativt från så-
väl fartyg som !ygplan och kustrobotförband.103 År 1983 bildade 
Saab Combitechgruppen och robotverksamheten kom att bedrivas 
inom Saab Missiles.104 

Forsknings- och utvecklingskostnader

Skildringen av robotverksamheten på Saab illustrerar också spän-
ningen mellan privat #nansierat och statligt #nansierat forsknings- 
och utvecklingsarbete. Anslagen till militär forskning utgjorde cirka 
häl$en av regeringens forskningsanslag under början av 1960-talet 
för att sedan minska. Den stora delen av den militära forskningen 
kom sedan att betalas av privata medel – stats#nansieringen utgjorde 
cirka en tredjedel av #nansieringen. Den del av anslagen som gick till 
direkt produktion var långt mindre betydande.105 En uppskattning 
av omfattningen av de statliga resurserna för forskning uppgår till 
560 Milj kr 1960/61, 1074 Milj 1965/66 och 1379 Milj 1970/71. 
Militärens andel av forskningspengarna sjönk under tidsperioden 
från 50 % till cirka 30 %, främst som en följd av att anslagen till forsk-
ning för civila ändamål ökade.106

Ett område där utvecklingssatsningar var viktiga var utvecklandet 
av ett nytt ledningssystem för !ygvapnet. Samarbete mellan !yg-
vapnet och industrin formaliserades genom bildandet av TUAB 
1958 (Teleutredningar AB) som hade som mål att förse !ygvapnet 
102. Wennerholm och Zetterberg, s 13-14
103. Robot 50 år s 43-49
104. Robot 50 år s 16-17
105. Olsson (1977) s 187
106. Science for welfare and warfare, s 75
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med denna typ av system (Stril 60). Orsaken till att detta samarbete 
ansågs nödvändigt var brist på kompetens när det gällde elektro-
nik inom !ygvapnet samt det faktum att statliga myndigheter inte 
kunde betala samma löner som den privata industrin. Om industrin 
användes genom konsultverksamhet undveks detta problem.107 Ge-
nom att TUAB samägdes av de berörda, delvis konkurrerande, indu-
striföretagen undveks jävssituationer.

Även när det gällde försvarsforskning förändrades omständighe-
terna vid decennieski"et. År 1969 sattes en forskningskommitté för 
försvaret upp. Forskningsprogrammet med inriktning på atomvapen 
avslutades och forskning kring tekniskt försvar för!yttades från de 
militära myndigheterna till försvarsindustrin.108

Tabell 4. FoU-kostnader i procent av omsättning och totala 
investeringar. Jämförelse mellan 12 företag med försvarsindustriell 
verksamhet och tillverkningsindustrin som helhet 1973-1979109

1973 1975 1977 1979
12 
företag

Tillv-
industri

12 
företag

Tillv-
industri

12 
företag

Tillv-
industri

12 
företag

Tillv-
industri

Omsättning 7,9 1,5 8,0 1,7 8,3 1,9 8,6 1,9
Investeringar 8,4 1,7 7,3 1,6 10,7 2,5 15,7 3,3

Forsknings- och utvecklingsverksamheten bekostades av militära 
myndigheter med en andel av 27 % för de tolv företagen. Motsvaran-
de andel för övriga företag inom tillverkningsindustrin var 8,7 %.110 

E!ektiv och rationell produktion

Som tidigare framgått har det varit viktigt för statsmakterna att försäk-
ra sig om att produktionen bedrivs e#ektivt. Vanligtvis tänker man sig 
att e#ektivitet skapas genom konkurrens e"ersom ine#ektiv produk-

107. Science for welfare and warfare, s 74
108. SOU 2002:108, s 553
109. Svensk försvarsindustri s 41
110. Svensk försvarsindustri s 42
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nom att TUAB samägdes av de berörda, delvis konkurrerande, indu-
striföretagen undveks jävssituationer.

Även när det gällde försvarsforskning förändrades omständighe-
terna vid decennieskiftet. År 1969 sattes en forskningskommitte för
försvaret upp. Forskningsprogrammet med inriktning på atomvapen
avslutades och forskning kring tekniskt försvar förflyttades från de
militära myndigheterna till försvarsindustrin."

Omsättning 7,9 1,5 8,0 1,7 8,3 1,9 8,6 1,9
Investeringar 8,4 1,7 7,3 1,6 10,7 2,5 15,7 3,3

Tabell 4. FoU-kostnader i procent av omsättning och totala
investeringar. Jämförelse mellan 12 företag med försvarsindustriell
verksamhet och tillverkningsindustrin som helhet 1973-1979'9

1973 1 9 7 5  1 9 7 7  1 9 7 9
12 T i l l y -  1 2  T i l l y -  1 2  T i l l y -  1 2  T i l l y -
företag industri företag industri företag industri företag industri

Forsknings- och utvecklingsverksamheten bekostades av militära
myndigheter med en andel av 27 % för de tolv företagen. Motsvaran-
de andel för övriga företag inom tillverkningsindustrin var 8,7 %.110

Effektiv och rationell produktion

Som tidigare framgått har det varit viktigt för statsmakterna att försäk-
ra sig om att produktionen bedrivs effektivt. Vanligtvis tänker man sig
att effektivitet skapas genom konkurrens eftersom ineffektiv produk-
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tion genererar alltför höga kostnader. Inom försvarsindustrin var, som 
tidigare framgått, konkurrensen sällan omfattande. O!a var antalet 
möjliga leverantörer starkt begränsat. Detta behöver i och för sig inte 
betyda att produktionen bedrivs ine"ektivt.  Upphandlingsförfarande 
och kontraktsformer spelar också roll. Anska"ningen inleddes o!a 
med en forsknings- och utvecklingsfas med stor osäkerhet. När det 
fanns en teknisk lösning kunde kraven #xeras och en prototyp tas fram, 
vilket minskade osäkerheten. Kontrakten avspeglade osäkerhetsgraden. 
Utvecklingsuppdrag kontrakterades o!a så att företaget #ck ersättning 
för sina kostnader med tillägg för vinst. Reglerna kunde ges en utform-
ning som sporrade till e"ektivitet. När en prototyp fanns kunde man 
bestämma troliga kostnader och sluta kontrakt om ett fast pris eventu-
ellt med indexanknytning. Underhållskontrakt var o!a av typen kost-
nadskontrakt med vinsttillägg. Denna korta beskrivning illustrerar att 
de priser som försvaret erlade, inte motsvarade en produktionse"ektivi-
tet som antogs föreligga under konkurrensförhållanden.111

Försvarsindustriell tillverkning anses o!a vara av annan karaktär 
än övrig industri. Försvarsindustrin är o!a högteknologisk och FoU-
intensiv och har en större andel högutbildad personal. Militär mate-
riel måste uppfylla extrema kvalitetskrav vilket innebär att det måste 
#nnas en särskild organisation för kvalitetskontroll. Det innebär i sin 
tur höga krav på personalens yrkesskicklighet Generellt sett brukar 
hävdas att försvarsindustrin är mer kunskapsintensiv än övrig indu-
stri. Analys av statistik från de 29 arbetsställen som hade försvarsin-
dustriell verksamhet 1979 gav också vid handen att lönekostnadsan-
delen var betydligt högre än hos tillverkningsindustrin i allmänhet. 
Andelen tjänstemän låg på cirka 45 % mot cirka 28 i övrig industri. 
Kapitalintensiteten var lägre. Försvarsmaterielproduktionen var allt-
så arbets- och kunskapsintensiv.112

Bilden av försvarsindustrin som högteknologisk och med hög 
kompetensnivå på arbetskra!en kan dock nyanseras. Försvarsindu-
strin bestod av många olika delar som produktionsmässigt hade olika 
prägel, vilket antyds av nedanstående tabell. 

111. Hjalmarsson, Åke, Försvaret i samhällsekonomin, KVA 1973, 63-64
112. Svensk försvarsindustri s 37-38
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Tabell 5. FOU- och teknikerintensitet (%-andel av årsverken 
utförda av FOU och teknikerpersonal) 113

militär elektronik 39
robotar 28
!ygplan 25
stridsfordon 18
torpeder 15
fartyg 13
ammunition 10
pjäser 9

 
Utan att dra alltför långtgående slutsatser av tabellen kan konstateras 
att det inom företag som Bofors och FFV fanns en del produktion som 
inte krävde någon mer omfattande yrkesutbildning av de anställda. Det 
fanns alltså relativt stort utrymme för rationaliseringar och automati-
seringar. Redan under 1950-talet genomfördes också åtgärder för att 
öka e!ektiviteten inte minst inom FFV där den moderna rationalise-
ringsrörelsen kom att bli viktig.  Det handlade om rationell arbetsdel-
ning, rationella produktions"öden, e!ektivt utnyttjande av maskiner 
och kostnadsredovisning av varje arbetsmoment. FFV var näst först i 
Sverige med att tillämpa MTM-systemet 1953/54. Detta system inne-
bar en nedbrytning av arbetsprocessen i deluppgi#er, där tidsåtgången 
för varje enkel deluppgi# mättes. Metoden avsåg att stimulera till ökad 
e!ektivitet i arbetsprocessen.114  En stor del av verksamheten inom FFV 
bestod också av underhåll, vilket innebar att kraven på utbildning inte 
var så höga. Sammantaget innebar detta att någon stark egen forskning 
och utveckling inte kom att utvecklas inom FFV.115

Förutsättningarna att genomföra rationaliseringar var inte lika stora 
överallt inom försvarsindustrin.  Inom "ygindustrin var situationen 
den omvända. Produktionsprocessen bestod av tillverkning av delar 
plus sammansättning. En stor del av verkstadsarbetet var manuellt och 
113.  SOU 1984:62, s 117
114. Glete s 37-40
115. Glete s 37-40
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krävde stor yrkesskicklighet av arbetskra!en. Flygplansproduktionen 
var ingen renodlad serieproduktion. Timkostnaden var relativt hög ef-
tersom färre antal timmar bar kapitalkostnaderna. Vid en internationell 
jämförelse framstod ändå produktiviteten som god. Huvudorsakerna 
fanns i anpassningen mellan konstruktioner och verkstäder. Denna 
goda anpassning hade i sin tur sin grund i att industrin var relativt li-
ten med en dominerande kund. Automatiseringsgraden var ungefär 
den samma som i utlandet. Produktionstakten ansågs dock relativt låg 
vilket förklarades av försvarets budgetramar. Inlärningse"ekterna vid 
produktionen var stora. Arbetsproduktiviteten steg för varje plan som 
producerades. Inlärningse"ekten beräknades till 20 procent i #ygplans-
produktion per varje fördubbling av serielängden.116

De högre krav på yrkesskicklighet som fanns inom vissa delar av 
försvarsmaterielproduktionen kunde ibland ta sig förvånande ut-
tryck. Det har nämnts som ett problem att personalen vid Karls-
kronavarvet visade motvilja mot att företaget satsade på produktion 
av civila fartyg. Orsaken var att kvalitetskraven då inte längre var lika 
höga och kraven på yrkesskicklighet kunde ställas lägre.  Arbetskra! 
som tvingades ägna sig åt mindre kvali$cerade uppgi!er kunde na-
turligtvis uppfatta ett indirekt hot om rationalisering. Enklare upp-
gi!er kunde också innebära svårigheter att upprätthålla lönenivån. 
På Karlskronavarvet byggdes under slutet av 70-talet fem mindre 
roll-on-roll-o"-fartyg, två produkttankfartyg och två vindkra!verk. 
Projekten blev ett kommersiellt misslyckande av #era skäl, varav ett 
var ovan relaterade arbetskra!sproblem.117

Flygvapenprojekten

Produktionen av #ygplan är den mest omskrivna och omdebatterade 
delen av svenska försvarsindustrin under denna period. Berättelsen om 
#ygplansutvecklingen kan användas till att illustrera många principiella 
frågor kring svensk försvarsindustri. Inte minst gäller det ökade samar-
betet mellan företag, men också förhållandet statligt-privat, civilt-mili-
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tärt men också i hög utsträckning utländskt- svenskt. 
Flygplansindustrin var den största delbranschen inom försvarsin-

dustrin. Cirka 40 procent av försvarsindustrins FoU verksamhet fanns 
inom denna delbransch. Flygplansindustrin omfattade tillverkning av 
plan och motorer samt reparationsverkstäder i !ygplansindustrin, !ot-
tiljverkstäder och civila verkstäder. År 1977 sysselsatte !ygplansindustrin 
cirka 17 000 personer, varav 10 000 inom !ygplansproduktionen. Un-
der perioden 1968–77 ökade kapitalintensiteten samtidigt som antalet 
arbetade timmar minskade. Kapacitetsutnyttjandet sjönk e"er 1972.118

Vid mitten av 70-talet påbörjades studier av ett nytt attack- och 
skol!ygplan – B3LA. Detta plan ansågs dock av statsmakterna vara för 
dyrt i förhållande till den e#ekt systemet skulle ha gett och Saab $ck i 
uppgi" att skapa en billigare version och dessutom ta viss egen risk, vil-
ket var en förändring i förhållande till tidigare principer när det gällde 
risktagande. Saab accepterade detta men regering och riksdag sade ändå 
nej till projektet år 1979. Istället $ck, som ovan framgått, Saab i uppgi" 
att utveckla sjömålsroboten RBS15, vilket var Saabs dittills största ro-
botprojekt.119

JAS-projektet

I maj 1980 beslöt riksdagen att man skulle ersätta Viggen-systemet 
med ett enhetsplan för jakt, attack och spaning. Riksdagen angav al-
ternativ för hur denna produktion skulle kunna ske – inom landet, ut-
landsköp eller genom samarbete med utlandet. Industrigruppen JAS 
bildades med avsikt att göra nationell tillverkning möjlig. Det bestod 
av Saab-Scania, Volvo Flygmotor, SRA Communications, FFV och 
LM Ericsson. Uppgi"en var att o#erera ett komplett !ygplanssys-
tem. O#erten överlämnades 1981 och uppgick till 15 miljarder kr, 
där Saab-Scanias andel var cirka 65 %.120 Under 80-talets början var 
diskussionen om JAS-planet intensiv i Sverige. Inte minst gällde det 
om planet skulle tillverkas i Sverige eller inte. Det gällde kostnader 
och sysselsättning lika väl som utlandsberoende.  Det fanns en skep-
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sis inom FMV mot det underlag som Industrigruppen JAS presen-
terade och FMV undersökte utländska alternativ. Det amerikanska 
företaget Northrop kom med o!ert på ett plan som av många ansågs 
som ett bättre "ygplan. Företaget var också villigt att samarbeta med 
den svenska "ygindustrin. Dock fanns en del problem med att an-
passa planet till kvaliteter som behövdes för svenska förhållanden. 
ÖB förordade ett svenskt JAS i skrivelse till regeringen 14 oktober 
1981, trots att de amerikanska alternativen hade den bästa operativa 
e!ekten. Motiven var de problem med planering och betalning som 
kunde uppstå vid köp av utländska plan. Arméchefen var av annan 
uppfattning och reserverade sig mot beslutet.121 

ÖB och "ygvapenchefen uppfattade att huvudfrågan var om ett 
svenskt plan var godtagbart med hänsyn till militär användbarhet, 
realiserbarhet och ekonomi och om det var konkurrenskra#igt i för-
hållande till utländska "ygplan. Det behövde alltså inte vara bäst och 
billigast utan bara tillräckligt bra. FMV:s bedömning var att kraven 
i stort sett uppfylldes men att även de utländska systemen kunde 
realiseras med relativt hög andel produktion i Sverige och därmed 
bevarad sysselsättning.122 

Det svenska alternativet förordades av regeringen under förutsätt-
ning att ett acceptabelt kontrakt kunde förhandlas fram under våren 
1982.123 Det förefaller klarlagt att utvärderingen av det svenska al-
ternativet i förhållande till de utländska inte gick ut på att förutsätt-
ningslöst jämföra kostnad och prestanda utan att undersöka om det 
svenska alternativet var godtagbart.124 ÖB:s slutsats var att om man i 
enlighet med 1987 års försvarsbeslut skulle upprätthålla eller något 
öka antalet "ygförband(ca 370 plan) så var priset på JAS i huvudsak 
likvärdigt med de utländska alternativen. Dessutom beräknades det 
svenska "ygplanets dri#s- och underhållskostnader bli lägre.125

År 1982 beslöt riksdagen att JAS 39 Gripen skulle tillverkas. 
Dock avgick den borgerliga regeringen under hösten 1982 och so-
121. Björeman, Carl, År av uppgång, år av nedgång (Stockholm 2009) s 171
122. Lindén Johan, JAS 39 Gripen, Den havererade stormaktsdrömmen (Stockholm 1991) s 57-60
123. Prop. 1981/82:102
124. Björeman s 171, 
125. Ahlgren, Jan och Christo!ersson, Lars, Nya faktaboken 2 om JAS 39 Gripen (Linköping 

1994) s 44
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cialdemokraterna genomförde en förnyad granskning av beslutsun-
derlaget. Granskningen ledde till att JAS åter förordades, men en rad 
villkor ställdes. Bland annat gällde att ett fast pris på 25,9 miljarder 
fram till sekelski!et skulle hållas och att inga lö!en "ck utfärdas om 
framtida anslagsökningar. Fördyringar skulle betalas inom #ygvap-
nets ekonomiska ram.126

Gripen innebar fullföljandet av enhetstanke – ett plan som skulle 
kunna användas för såväl jakt, attack som spaning. Det var fråga om 
ett förhållandevis litet plan. Särskilt intressant var det elektriska styr-
systemet med datorer som bearbetade alla styrdata som överfördes 
till rodren med elektriska signaler. Ett 40-tal datorer ingick i Gripen-
systemet. Datorsystemet var en förutsättning för att #ygplanet skulle 
kunna ställa om till nya stridsuppgi!er.127

Det avancerade elektroniksystemet bestod av en radar och ett tret-
tiotal datorsystem. Radarn var den första i Europa som hade såväl 
jakt- attack- och spaningsfunktioner. Volymen var endast 60 % av 
Viggens. Uppdragen matades in i datorsystemet av piloten och änd-
ringen av uppdragsfunktionerna kunde genomföras på landsvägs-
baser med begränsade tekniska resurser. Systemet med markservice 
var utformat för att det skulle kunna skötas av värnpliktig personal. 
Lu!försvarets baserings"loso" var att landsvägsnätet skulle kunna 
användas som baser vilket innebar att planen skulle kunna statio-
neras på ett stort antal platser, vilket skulle försvåra för angriparen. 
Arbetssituationen för piloten kom att förändras. Piloten blev till viss 
del dataoperatör med bildskärmar till förfogande. Dessa visade #yg-
data, kartor över terrängen och mål som upptäcktes av radarn.128

Avsikten med JAS 39 var också att minska volymen. Motorn var 
mindre och lättare. Den var en amerikansk konstruktion som anpas-
sades till JAS. 30 procent av lättmetallen hade ersatts av kol"ber-
armerad plast, komposit. En avgörande del av konstruktionen var 
nosvingen som var vridbar och kunde användas som styryta, vilket 
gav god styrförmåga. Den kunde också användas för att öka broms-
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�:ϯϳ�Viggen�ǀŝĚĂƌĞƵƚǀĞĐŬůĂĚĞƐ ƚŝůů ett jaktĨůǇŐplan�;:�ϯϳͿ som började 
användas 1967.�&lygplanet ĞƌŚƂůů en ny centraldator som ŵƂũůŝŐŐũŽƌĚĞ att en 
stor mängd information kunde presenteras på skärm som gav överblick och 
stora möjligheter för piloten att själv välja taktik. (ĨŽƚŽ͗�SAAB����)

Kustflottan i Karlskrona 1982��;ĨŽƚŽ͗�ŵĂƌŝŶĞŶͿ 

AJ37 Viggen vidareutvecklades till ett jakt!ygplan (JA37) som började användas 1967. Flygplanet 
erhöll en ny centraldator som möjligjorde att en stor mängd information kunde presenteras på en 
skärm som gav överblick och stora möjligheter för piloten att själv välja taktik. (foto: SAAB AB)

Kust!ottan i Karlskrona 1982 (foto: marinen)

AJ37 Vixen vidareutvecklades till ett jaktflygplan (JA37) som började användas 1967. Flygplanet
erhöll en ny centraldator som möjligjorde att en stor mängd information kunde presenteras på en
skärm som gav överblick och stora möjligheter för piloten att själv välja taktik. (foto: SAAB AB)

Kustflottan i Karlskrona 1982 (foto: marinen)
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FO�VOEFSSÊUUFMTFFOIFU�TBNU�FO�FMMFS�GMFSB�FMEFOIFUFS�MBEEBEF�NFE�TFY�SPCPUBS�WBS��	GPUP��4""#�#PGPST


U-båten A26 kommer att ha ett diesel-elektriskt framdrivningssystem som är oberoende av 
lufttillförsel. Detta system finns i de stirlingmotorer som används av���ƐǀĞŶƐŬĂ�ƵďĊƚĂƌ�ƐĞĚĂŶ�
ϭϵϴϴ͘��hďĊƚĞŶƐ�ƵƚŚĊůůŝŐŚĞƚĞŶ�ŝ�ƵͲůćŐĞ�ƂŬĂĚĞƐ�ĨƌĊŶ�ĞŶͲƚǀĊ�ĚǇŐŶ�ƚŝůů�ƚǀĊͲĨǇƌĂ�ǀĞĐŬŽƌ͕�ŶĊŐŽƚ�
ƐŽŵ�ƚŝĚŝŐĂƌĞ�ǀĂƌ�ƌĞƐĞƌǀĞƌĂƚ�ĨƂƌ�ĂƚŽŵƵďĊƚĂƌ͘�;ďŝůĚ͗�^�������ͬ KockumsͿ�

Utskjutning av robotsystem 23 
BAMSE. RB 23 är ett markba-
serat lu!värnsrobotsystem med 
medellång räckvidd. Det fyller 
luckan i räckvidd som lämnas 
mellan närlu!värnet Robotsys-
tem 90 och Robotsystem 70 och 
höghöjdssytemet Robotsystem 
97. Systemet består av en under-
rättelseenhet samt en eller "era 
eldenheter laddade med sex ro-
botar var. (foto SAAB Bofors)
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U-båten A26 kommer att ha ett diesel-elektriskt framdrivningssystem som är oberoende av 
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U-båten A26 kommer att ha ett diesel-elektriskt framdrivningssystem som är oberoende av lu!till-
försel. Detta system "nns i de stirlingmotorer som används av svenska ubåtar sedan 1988. Ubåtens 
uthållighet i u-läge ökades från en-två dygn till två-fyra veckor, något som tidigare var reserverat för 
atomubåtar. (bild: SAAB AB/Kockum)
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Mobila radarsystem 
med beteckningen 
Giraffe har utvecklats i 
flera varianter. �ĞƐƐ�
ĨƂƌĚĞů�ćƌ�Ăƚƚ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�
ŬĂŶ�ĂŶƉĂƐƐĂ�ĂŶƚĞŶŶĞŶƐ�
ŚƂũĚ�ŵĞĚ�ŚćŶƐǇŶ��ƚŝůů�
ƚĞƌƌćŶŐĞŶƐ�ƵƚƐĞĞŶĚĞ�
ŽĐŚ�ĚćƌŵĞĚ�ƂŬĂ�
ƌĂĚĂƌƐǇƐƚĞŵĞƚƐ�
ƌćĐŬǀŝĚĚ͘��ĞŶ�ŬĂŶ�ŽĐŬƐĊ�
ƐćŶŬĂƐ�ŶĞƌ�ŚĞůƚ�ŽĐŚ�
ŚĊůůĞƚ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐŬĂ�
ŵƂũůŝŐΑŚĞƚĞƌŶĂ�ƚŝůů�
ďĞŬćŵƉŶŝŶŐ͘�Här�
Giraffe AMB radar 
Liander (ĨŽƚŽ͗�SAAB��
��. )

Mobila radarsystem med beteckningen Gira!e har utvecklats i "era varianter. Dess fördel är att sys-
temet kan anpassa antennens höjd med hänsyn till terrängens utseende och därmed öka radarsyste-
mets räckvidd. Den kan också sänkas ner helt och hållet för att minska möjligheterna till bekämp-
ning. Här Gira!e AMB radar Liander (foto: SAAB AB.)

Mobila radarsystem med beteckningen Giraffe har utvecklats i flera varianter. Dess fördel är att sys-
temet kan anpassa antennens höjd med hänsyn till terrängens utseende och därmed öka radarsyste-
mets räckvidd. Den kan också sänkas ner helt och hållet för att minska möjligheterna till bekämp-
ning. Här Giraffe AMB radar Liander (foto: SAAB AB.)
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kra!en. Styrsystemet blev viktigt – det var ett elektriskt system utan 
mekanisk överföring mellan styrspak och roder.129

I februari 1989 inträ"ade ett haveri vid den sjätte prov#ygningen 
av JAS 39 Gripen. I FMV:s rapport 1989 anges att orsakerna till 
haveriet var brister i styrsystemet. Åtgärder måste vidtas för styrsys-
temets styrlagar och styrspaken.130 Ytterligare ett haveri inträ"ade 
1993, även detta orsakat av obalans i styrsystemet.131

Den tekniska utformningen av planet innebar att många motstri-
diga krav måste uppfyllas. Exempelvis måste planet ha goda över-
ljudsprestanda för att kunna klara lu!försvarsuppgi!en samtidigt 
som den måste kunna bära tung vapenlast för attackuppdrag. Kraven 
på överljudsprestanda ledde till att konstruktörerna fastnade för en 
utformning som innebar ett deltaplan med nosvinge och med nega-
tiv stabilitet i underljudsområdet- ett så instabilt #ygplan kunde inte 
kontrolleras av en förare. Det datoriserade styrsystemet var därför helt 
avgörande och det var detta system som befanns vara otillräckligt.132

Problemen med JAS ledde till en granskning av projektet, vars be-
tänkande kom 1993. Kommissionen hade kontaktat internationella 
experter med erfarenheter av instabila #ygplan. Kommissionens 
slutsats var att Saab visserligen vidtagit åtgärder för att granska styr-
systemets utformning från grunden men att det därför inte kunde 
förutsättas att problemen nu var lösta. Kommissionen ansåg det 
lämpligt att Saab samarbetade med och anlitade utländska experter. 
Även FMV planerade att knyta amerikansk expertis till sig på kon-
sultbasis för att arbeta inom den del av JAS-projektet som utvecklade 
styrsystemet. Saabs plan var att skapa en referensgrupp som stöd för 
den fortsatta JAS-utvecklingen med experter från amerikanska myn-
digheter och även från ett brittiskt företag. Saab skulle också anlita 
utländska experter i utvecklingen av styrsystemet.133

Statsmakternas avsikt med beslutet om JAS Gripen var att svensk 
#ygindustri skulle få en långsiktig och stabil inriktning. Det ansågs 

129. En bok om Saab-Scania s 164-165
130. SOU 1993:119 s 31-32
131. Ahlgren och Christo"ersson s 78
132. SOU 1993:119 s 51-52
133. SOU 1993:119 s 61-64
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viktigt att den !ygtekniska kompetensen skulle kunna fortsätta att 
utvecklas. Man skulle också e"ersträva civila projekt inom !ygindu-
strin. Den civila produktionen inom Saabs !ygdivision ökade från ca 
25 % i början av 80-talet till ca 70 % år 1992. Det handlade i huvud-
sak om utveckling och tillverkning av Saabs civila !ygplan 340 och 
2000. Även vid Volvo !ygmotor hade den civila andelen ökat från 10 
till 60 procent. Vid Ericsson Radar Electronics fanns också en civil 
verksamhet som år 1993 sysselsatte ca 20 % av personalen. FFV Ae-
rotech hade utvecklat en civil verksamhet med inriktning på under-
håll av !ygplan, mätsystem, datorer och testsystem. Industrigruppen 
JAS hade också utlovat att man under en femårsperiod skulle tillföra 
800 nya arbetstillfällen varav 100 i Norrbotten. År 1987 hade 1 200 
nya arbetstillfällen skapats varav 140 i Norrbotten.134 

Utlandet och svensk försvarsindustri

Vapenexporten

Spänningen utländskt- svenskt kan illustreras på !era sätt. Det gäller 
inte bara export av krigsmateriel, det gäller också utländskt ägande, 
import av utländskt material och samarbete med utländska företag. 
Sverige importerade stridsvagnar, lu"värnsrobotar, avancerade sys-
tem och elektroniska komponenter främst från USA och Västeu-
ropa. Det fanns också redan på 1950-talet ett omfattande samarbete 
inom västeuropeisk försvarsindustri.135 För Sveriges del betydde det-
ta att man som köpare kunde dra fördel av lägre produktionskostna-
der vilket följde av större kundkrets och längre serier. Sverige kunde i 
regel köpa materiel från Nato-länder. Nackdelen var att man inte #ck 
materiel som speglade den allra senaste utvecklingen.  Dessutom var 
materielen inte anpassade till svenska förhållanden utan måste modi-
#eras.136 På politisk nivå slöts avtal om samarbete på det militärtek-
niska området med USA 1962 och med Schweiz 1966. Dessa avtal 
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s85-86
136. Ibid s 89-90

viktigt att den flygtekniska kompetensen skulle kunna fortsätta att
utvecklas. Man skulle också eftersträva civila projekt inom flygindu-
strin. Den civila produktionen inom Saabs flygdivision ökade från ca
25 % i början av 80-talet till ca 70 % år 1992. Det handlade i huvud-
sak om utveckling och tillverkning av Saabs civila flygplan 340 och
2000. Även vid Volvo flygmotor hade den civila andelen ökat från 10
till 60 procent. Vid Ericsson Radar Electronics fanns också en civil
verksamhet som år 1993 sysselsatte ca 20 % av personalen. FFV Ae-
rotech hade utvecklat en civil verksamhet med inriktning på under-
håll av flygplan, mätsystem, datorer och testsystem. Industrigruppen
JAS hade också utlovat att man under en femårsperiod skulle tillföra
800 nya arbetstillfällen varav 100 i Norrbotten. År 1987 hade 1 200
nya arbetstillfällen skapats varav 140 i Norrbotten.134

Utlandet och svensk försvarsindustri

Vapenexporten

Spänningen utländskt- svenskt kan illustreras på flera sätt. Det gäller
inte bara export av krigsmateriel, det gäller också utländskt ägande,
import av utländskt material och samarbete med utländska företag.
Sverige importerade stridsvagnar, luftvärnsrobotar, avancerade sys-
tem och elektroniska komponenter främst från USA och Västeu-
ropa. Det fanns också redan på 1950-talet ett omfattande samarbete
inom västeuropeisk försvarsindustri.135 För Sveriges del betydde det-
ta att man som köpare kunde dra fördel av lägre produktionskostna-
der vilket följde av större kundkrets och längre serier. Sverige kunde i
regel köpa materiel från Nato-länder. Nackdelen var att man inte fick
materiel som speglade den allra senaste utvecklingen. Dessutom var
materielen inte anpassade till svenska förhållanden utan måste modi-
fieras.136 På politisk nivå slöts avtal om samarbete på det militärtek-
niska området med USA 1962 och med Schweiz 1966. Dessa avtal

134. SOU 1993: 119 s 124-125
135. Hammar, SMG Västeuropeisk krigsindustri — samarbete och konkurrens KVA 1%2,

s85-86
IM. Ibid s 89-90

64



65

hade viss betydelse då det gällde utveckling och anska!ning men var 
än viktigare när det gällde information och erfarenhetsutbyte.137

Exporten av krigsmateriel är mest omdebatterad, möjligen för 
att möjligheterna till politiskt in"ytande där verkar ha varit störst. 
Produkterna är så kallat politiska varor – de får bara säljas till myn-
digheter i självständiga stater. Det #nns lagar sedan 1910-talet om 
hur tillverkning och internationell handel får äga rum. Lagen från 
1918 innebar att export av krigsmateriel var förbjuden utom i de fall 
då regeringen beviljade särskilt tillstånd. Dessutom fanns en tillverk-
ningslag från 1935. Den innebar att man måste ha särskilt tillstånd 
för att få tillverka krigsmateriel. Krigsmaterielinspektionen utövade 
kontroll över både tillverkning och export. 

En utredning av problemen kring kontroll av vapenexport initie-
rades av statsminister Tage Erlander redan 1956. Statsministern ut-
talade då att det naturligtvis fanns hinder för export men att man 
också måste beakta skäl som talade för export, såväl militära som 
beredskapsmässiga. Riktlinjerna för export formades 1971 (proposi-
tion 1971:146). Export var principiellt inte önskvärd från utrikespo-
litisk synpunkt men kunde tillåtas beroende på förhållandena i mot-
tagarländerna. Även beredskapsskäl kunde åberopas. Endast statliga 
myndigheter eller liknande kunde köpa.138

Ovillkorliga exporthinder förelåg när det fanns FN-beslut om för-
bud för vapenexport eller då Sverige i internationella avtal förbundit 
sig att inte exportera. Dessutom fanns ett antal villkorliga hinder för 
export:

• Att stat befann sig i väpnad kon"ikt med annan stat.
• Att stat var inblandad i internationell kon"ikt som kan 
 befaras leda till väpnad kon"ikt.
• Att stat hade inre väpnade kon"ikter.
• Att produkterna kunde komma till användning för att 
 undertrycka mänskliga rättigheter.139

137. L:son Lagerswärd, Krister (general major) kap 10 Materielomsättning s 6-7
138. SOU 1989:102 s 124
139. SOU 1970:63, s 37-38
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Lagen har sedan kompletterats. I SOU 1989:102 föreslogs skärp-
ning av sista regeln. Utlandssamverkan skulle inte förekomma alls 
med stat där omfattande grova kränkningar av mänskliga rättigheter 
ägde rum.140 För att öka insynen i tillståndsgivningen tillsattes 1985 
Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor. Där ingick fö-
reträdare för de partier som var representerade i utrikesnämnden. 
Nämnden bytte 1996 namn till Exportkontrollrådet. Den interna-
tionella marknadsföringen reglerades från år 1988 och även vilka 
rapporteringsskyldigheter företagen hade. 

Att många produkter var tillverkade för användning i Sverige 
med ”svensk pro!l” innebar vissa problem när det gällde exporten, 
men dessa var inte oöverstigliga. De främsta mottagarländerna för 
vapenexport har historiskt varit nordiska länder, neutrala länder och 
västeuropeiska länder. Under 1980-talet kom allt "er asiatiska länder 
att också bli stora mottagare av svensk vapenexport. De så kallade va-
penexporta#ärerna som inneburit hård kritik mot en del svenska fö-
retags sätt att sköta sin vapenexport har i hög grad gällt dessa länder. 
Företaget Bofors har stått i centrum för "era sådana a#ärer. Ett gällde 
uppdagandet av att lu$försvaret i Bahrain år 1981 var utrustat med 
det svenska lu$värnsrobotsystemet RBS 70. Exporttillstånd till Mel-
lanöstern fanns inte varför frågan blev föremål för utredning. Det 
visade sig att även Dubai hade samma system och att materielen le-
vererats via ett företag i Singapore. Frågan var om Bofors medverkat 
till vidareexporten. Rättsprocessen ledde till villkorliga domar mot 
tre av de åtalade. Ett än mer uppmärksammat fall var beställningen 
av artillerimaterial från Indien 1986, där allvarliga mutanklagelser 
förekom. Dock kunde brott inte styrkas men konsekvenserna för fö-
retaget blev ändå allvarliga e$ersom Bofors utestängdes från vidare 
a#ärer med Indien.141

Exporten till Indien bestod främst av artilleripjäsen Haubits 77. 
Denna utvecklades också i varianter för kustförsvaret och kom att 
exporteras till länder som Norge och Kanada.142 Inom Bofors upp-
fattades exportverksamheten som allt viktigare för företagets över-
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levnad. Exporten var en sysselsättningsregulator och gjorde det möj-
ligt att upprätthålla kompetens. Dessutom betydde umgänget med 
utländska kunder att företaget !ck nya impulser till produkter och 
tillfördes teknisk kunskap. Aktiviteten inom marknadsföringen väx-
te under perioden. År 1970 arbetade endast ett fåtal personer med 
marknadsföring. En utökning av organisationen ansågs då nödvän-
dig. Orsakerna var att produkterna blev allt mer avancerade, a"ärs-
uppläggen mer komplexa och säljmiljön svårare. Organisationen var 
uppbyggd 1977. Internationell marknadsföring stöddes av svenska 
myndigheter, inte minst i form av produktdemonstrationer. Det an-
sågs vara en stor fördel för utländska kunder att få materiel visad i 
rätt miljö, hanterad av militär personal.143

Tabell 6. Export av krigsmateriel till de främsta mottagarländerna 
1979-1988 (Milj kr 1988 års priser)

Indien 5428
Norge 2999
Singapore 2201
Malaysia 2177
Jugoslavien 1893
Finland 1803
USA 1676
Storbritannien 1466
Italien 1454
Tyskland 1315

SOU 1989: 102, Utlandssamverkan på krigsmaterielområdet s 53

Vid en genomgång av kritiken mot svensk vapenexport står det 
klart att det i huvudsak !nns två argument som återkommer. Det 
ena är att försvarsindustrin är alldeles för dyr. Skattepengar behövs 
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levnad. Exporten var en sysselsättningsregulator och gjorde det möj-
ligt att upprätthålla kompetens. Dessutom betydde umgänget med
utländska kunder att företaget fick nya impulser till produkter och
tillfördes teknisk kunskap. Aktiviteten inom marknadsföringen väx-
te under perioden. År 1970 arbetade endast ett fåtal personer med
marknadsföring. En utökning av organisationen ansågs då nödvän-
dig. Orsakerna var att produkterna blev allt mer avancerade, affars-
uppläggen mer komplexa och säljmiljön svårare. Organisationen var
uppbyggd 1977. Internationell marknadsföring stöddes av svenska
myndigheter, inte minst i form av produktdemonstrationer. Det an-
sågs vara en stor fördel för utländska kunder att fa materiel visad i
rätt miljö, hanterad av militär personal."'

Tabell 6. Export av krigsmateriel till de främsta mottagarländerna
1979-1988 (Milj kr 1988 års priser)

Indien 5428
Norge 2 9 9 9
Singapore 2 2 0 1
Malaysia 2 1 7 7
Jugoslavien 1 8 9 3
Finland 1 8 0 3
USA 1 6 7 6
Storbritannien 1 4 6 6
Italien 1 4 5 4
Tyskland 1 3 1 5

SOU 1989: 102, Utlandssamverkan på krigsmaterielområdet s 53

Vid en genomgång av kritiken mot svensk vapenexport står det
klart att det i huvudsak finns två argument som återkommer. Det
ena är att försvarsindustrin är alldeles för dyr. Skattepengar behövs

143. Fransson s 323
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till andra saker än att subventionera försvarsindustrin. Det andra är 
att det i och för sig är rimligt att ha en svensk försvarsindustri men 
att produktionen bara ska vara till för svenskt bruk. Privata företag 
med lönsamhetskrav som blir så e!ektiva att de producerar mer än 
vad som behövs på den svenska marknaden ska inte tillåtas att tjäna 
pengar på export. Många av vapenexportens kritiker accepterade 
en svensk försvarsindustri med hänvisning till behovet av att kunna 
upprätthålla trovärdigheten för den svenska neutraliteten. Dock an-
såg de att andra länder inte skulle behöva ta emot svenskproducerade 
vapen för att företagen skulle kunna behålla sin lönsamhet. Försvars-
industrins företrädare ansåg å sin sida att exporten av försvarsmate-
riel var viktig, bland annat för att utveckla industrins konkurrensför-
måga. Försvarsmakten ville få belagt att den svenska industrin var 
kostnadse!ektiv och att svensk materiel var konkurrenskra"ig inter-
nationellt. En konkurrenskra"ig försvarsindustri bidrog till att den 
svenska försvarsförmågan utomlands bedömdes positivt.144

Att ha en svensk försvarsindustri kunde ses som en nationell resurs 
och export var nödvändig för att behålla denna resurs. Det måste #n-
nas produktion av vapen och ammunition vid akut kris- och avspärr-
ning. För vissa system var sekretesskraven så höga att man inte kunde 
ska!a produkter från utlandet (signalspaning, signalskydd och mot-
medelsmateriel). Dessutom fanns önskemål om ”svensk pro#l”, vil-
ket bland annat innebar system utvecklade för att kunna användas 
av värnpliktig personal i svensk terräng. Det var också önskvärt att 
ha kompetens inom landet för att vidmakthålla försvarets olika va-
pensystem. Till detta skulle läggas önskemålen om att ha forsknings- 
och utvecklingsverksamhet, vilket i sig krävde viss tillverkning i Sve-
rige.145 

Det är uppenbart att ekonomiska skäl var viktiga i diskussionen 
och i SOU 1989:102 gjordes ett genomtänkt försök att undersöka 
statens bidrag till upprätthållandet av en svensk vapenexport. Utred-
ningen undersökte ekonomiska e!ekter av att tillåta vapenexport. 
Bidragse!ekten var knuten till utrikespolitiska beslut. Om det poli-

144. SOU 1989:102 s 108
145.  SOU 1989:102 s 188-189
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nationellt. En konkurrenskraftig försvarsindustri bidrog till att den
svenska försvarsförmågan utomlands bedömdes positivt.'44

Att ha en svensk försvarsindustri kunde ses som en nationell resurs
och export var nödvändig för att behålla denna resurs. Det måste fin-
nas produktion av vapen och ammunition vid akut kris- och avsp ärr-
ning. För vissa system var sekretesskraven så höga att man inte kunde
skaffa produkter från utlandet (signalspaning, signalskydd och mot-
medelsmateriel). Dessutom fanns önskemål om "svensk profil", vil-
ket bland annat innebar system utvecklade för att kunna användas
av värnpliktig personal i svensk terräng. Det var också önskvärt att
ha kompetens inom landet för att vidmakthålla försvarets olika va-
pensystem. Till detta skulle läggas önskemålen om att ha forsknings-
och utvecklingsverksamhet, vilket i sig krävde viss tillverkning i Sve-
rige.145

Det är uppenbart att ekonomiska skäl var viktiga i diskussionen
och i SOU 1989:102 gjordes ett genomtänkt försök att undersöka
statens bidrag till upprätthållandet av en svensk vapenexport. Utred-
ningen undersökte ekonomiska effekter av att tillåta vapenexport.
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tiska beslutet innebar att en nationell försvarsindustri var nödvändig 
för att förtroendet för alliansfriheten skulle upprätthållas så var vissa 
kostnader förknippade därmed. Försvarsindustrin kunde ses som en 
viktig resurs med en fast kostnad som nationen tog på sig, även un-
der perioder då inhemska vapeninköp inte var tillräckligt stora för 
att fylla kapaciteten. Exporten gav ett täckningsbidrag till dri!en 
av försvarsindustrin så att den kunde "nnas i önskvärd omfattning. 
Prise!ekten var exportens e#ekt på de priser FMV måste betala. Ex-
porten möjliggjorde längre serier och därmed förhoppningsvis lägre 
kostnader och lägre priser för FMV.146

Prise#ektsargumentet ansågs i utredningen som jämförelsevis 
svagt. Det var inte självklart att kostnaderna för FMV skulle öka om 
vapenexporten förbjöds och företagen tvingades producera kortare 
serier och därmed få högre kostnader per enhet. Det kunde vara fullt 
möjligt för FMV att köpa billigare utländska standardsystem. Pro-
blemet var dock att dessa system inte alltid uppfyllde de svenska kra-
ven på kvalitet, sekretess och egen pro"l. Utredningens slutsats var 
att bidragse#ekten var det viktigaste ekonomiska motivet till att till-
låta vapenexport. Prise#ekten var mindre viktig.  Exporten behövdes 
för att upprätthålla försvarsindustrin och att den utgjorde en förut-
sättning för den svenska säkerhetspolitiska modellen.147

Exporten av krigsmateriel uppgick 1983 till 0,7 % av Sveriges tota-
la varuexport. Till två tredjedelar bestod den av export av vapen och 
ammunition. Ett försök till beräkning av vapenexportens bidrag till 
upprätthållandet av försvarsindustrin har gjorts för perioden 1985-
1987.

146. SOU 1989:102 s 183-184
147. SOU 1989:102 s 231-232
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der perioder då inhemska vapeninköp inte var tillräckligt stora för
att fylla kapaciteten. Exporten gav ett täckningsbidrag till driften
av försvarsindustrin så att den kunde finnas i önskvärd omfattning.
Priseffekten var exportens effekt på de priser FMV måste betala. Ex-
porten möjliggjorde längre serier och därmed förhoppningsvis lägre
kostnader och lägre priser för FMV.146

Priseffektsargumentet ansågs i  utredningen som jämförelsevis
svagt. Det var inte självklart att kostnaderna för FMV skulle öka om
vapenexporten förbjöds och företagen tvingades producera kortare
serier och därmed få högre kostnader per enhet. Det kunde vara fullt
möjligt för FMV att köpa billigare utländska standardsystem. Pro-
blemet var dock att dessa system inte alltid uppfyllde de svenska ha-
ven på kvalitet, sekretess och egen profil. Utredningens slutsats var
att bidragseffekten var det viktigaste ekonomiska motivet till att till-
låta vapenexport. Priseffekten var mindre viktig. Exporten behövdes
för att upprätthålla försvarsindustrin och att den utgjorde en förut-
sättning för den svenska säkerhetspolitiska modellen.'47

Exporten av krigsmateriel uppgick 1983 till 0,7 % av Sveriges tota-
la varuexport. Till två tredjedelar bestod den av export av vapen och
ammunition. Ett försök till beräkning av vapenexportens bidrag till
upprätthållandet av försvarsindustrin har gjorts för perioden 1985-
1987.
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Tabell 7. Försvarsmaterielexportens bidrag till upprätthållande 
av försvarsindustrin148

1985 1986 1987

Milj kr Procent Milj kr Procent Milj kr Procent 
2060 18 2543 21 3760 26

(beräknat som exportens andel av försvarsindustriföretagens mili-
tära fakturering s 251)

Exportens betydelse var dock mycket olika för olika företag. Av ned-
anstående framgår vilka företag som var mest beroende av exporten. 

Tabell 8. Försvarsmaterielexporten i procent av total fakturering 
för några försvarsindustriföretag149

1985 1986 1987
Bofors pjäser 65 70 82
Bofors ammunition 66 56 77
Bofors robot 54 71 71
FFV (grovkaliber) 60 65 90
Hägglunds 34 39 45
Peab 50 46 52
Saab Instruments 49 62 39
SAAB Training Systems 89 73 62

Tillverkningen av försvarsmateriel i Sverige var 1988 16,4 miljarder kr. 
Mer än häl!en exporterades. Vapen- fordons- och elektronikindustrin 
var mer exportberoende än "yg- och fartygsindustrin. 26 000 personer 
sysselsattes inom denna produktion, jämfört med 375000 inom verk-
stadsindustrin och 765 000 inom tillverkningsindustrin.150

148. SOU 1989:102 s 188-189 s 255
149. SOU 1989:102 s 253
150. SOU 1989:102 s 74

Tabell 7. Försvarsmaterielexportens bidrag till upprätthållande
av försvarsindustrin148

1985 1986 1987
Bofors pjäser 65 70 82
Bofors ammunition 66 56 77
Bofors robot 54 71 71
FFV (grovkaliber) 60 65 90
Hägglunds 34 39 45
Peab 50 46 52
Saab Instruments 49 62 39
SAAB Training Systems 89 73 62

1985 1 9 8 6  1 9 8 7

Milj kr Procent M i l j  kr Procent  M i l j  kr Procent
2060 1 8  2 5 4 3  2 1  3 7 6 0  2 6

(beräknat som exportens andel av försvarsindustriföretagens mili-
tära fakturering s 251)

Exportens betydelse var dock mycket olika för olika företag. Av ned-
anstående framgår vilka företag som var mest beroende av exporten.

Tabell 8. Försvarsmaterielexporten i procent av total fakturering
för några försvarsindustriföretag149

Tillverkningen av försvarsmateriel i Sverige var 1988 16,4 miljarder kr.
Mer än hälften exporterades. Vapen- fordons- och elektronikindustrin
var mer exportberoende än flyg- och fartygsindustrin. 26 000 personer
sysselsattes inom denna produktion, jämfört med 375000 inom verk-
stadsindustrin och 765 000 inom tillverkningsindustrin.'"
148. SOU 1989:102 s 188-189 s 255
149. SOU 1989:102 s 253
150. SOU 1989:102 s 74
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År 1989 kunde konstateras att en viktig tendens inom försvarsmate-
rielexporten var att den alltmer kom att ske i form av teknologiöverfö-
ring snarare än i form av varor. Som exempel kan tas Kockums Marines 
Australienorder. Av totalt sex ubåtar för 15 miljarder kr skulle Kockums 
utföra utvecklings- och konstruktionsarbete och därutöver produktion 
av endast en ubåt till en sammanlagd kostnad på 1,2 miljarder.151

Företagens exportberoende

Beroendet av produktion för försvaret kan mätas på olika sätt. Det 
står dock klart att FFV och Bofors var mest beroende. Försvarsma-
teriel svarade för ! av produktionen inom FFV och drygt häl"en 
för Bofors. När det gällde Ericsson och Saab-Scania var beroendet 
mindre när man såg till hela företaget men vissa dotterbolag var na-
turligtvis starkt beroende, exempelvis Volvo Flygmotor och Hägg-
lunds. Beroendet kan mätas på koncernnivå, företagsnivå och lokal 
anläggningsnivå. Inom Bofors ökade beroendet från en tredjedel 
under 70-talets början till drygt häl"en 1983. Till stor del berodde 
detta på att ståltillverkningen praktiskt taget försvann under perio-
den. Inom Ericsson Radio Systems svarade a#ärsområdet ”Försvars-
system” för ungefär häl"en av produktionen och 48 % av personalen 
arbetade med militär produktion. Motsvarande si#ra för FFV var 68 
%. Hägglunds fordonsdivision utgjordes huvudsakligen av militära 
fordon och den militära andelen hade ökat. 1983 arbetade 40 % med 
försvarsmateriel. Karlskronavarvet gjorde under 70-talet försök att 
öka sin civila produktion men återgick under 80-talets början till att 
satsa på militära fartyg. Vid Kockums tillverkades ubåtar men detta 
sysselsatte endast ca 6 % av de anställda. Militär produktion inom 
PEAB skedde i den s k D-divisionen där cirka 60 % av de anställda 
arbetar. Saab Scanias $ygdivision arbetade till 81 % med militära 
$ygplan och på Saab Combitech beräknades 50-60% vara sysselsatta 
med militära produkter. Vid Volvo Flygmotor var 2/3 av de anställda 
sysselsatta med försvarsmateriel.152 Exportandelen för försvarsmate-
riel uppgick under perioden 1986-88 till 40-55%. Det var dock olika 
151. SOU 1989:102 s 188-189 s 240
152. SOU 1984:62 s 105-112
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av endast en ubåt till en sammanlagd kostnad på 1,2 miljarder.15'
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Beroendet av produktion för försvaret kan mätas på olika sätt. Det
står dock klart att FFV och Bofors var mest beroende. Försvarsma-
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turligtvis starkt beroende, exempelvis Volvo Flygmotor och Hägg-
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för olika produkter. Vapen och ammunition exporterades till cirka 
tre !ärdedelar, elektronik till 44-67% medan vapenbärare exportera-
des till cirka 20 %.153

Försvarets importberoende 

Om utlandet spelat en viktig roll som avsättningsmarknad så har 
det under perioden också kommit att bli alltmer betydelsefullt för 
importen. Över tid har även andelen insatsvaror i försvarsindustrin 
ökat. Svenska och utländska underleverantörer har använts. Det 
beror dels på internationell specialisering men också på stigande 
utvecklingskostnader. Materielanslaget i försvarsbudgeten har ökat 
långsammare än i omvärlden. Det har då blivit produktionsekono-
miskt fördelaktigt att köpa komponenter. Att allt mer elektronik in-
går har också påverkat i samma riktning. Dessutom har en förskjut-
ning från komponenter till delsystem skett.154

Försvarsindustrins importberoende var vid 80-talets slut ungefär 
det samma som verkstadsindustrins – drygt 20 %. USA var en stor 
leverantör men den svenska försvarsindustrin försökte sprida inkö-
pen och öka de europeiska. Importinnehållet i den svenska försvars-
materielen var större än försvarsindustrins importberoende – 30 %. 
Det berodde på att försvarsmakten också upphandlade direkt hos 
utländska leverantörer. Direkt import av FMV uppgick 1982/83 till 
cirka 700 miljoner kr. Exempel på direkt import var inköp av tung 
pansarvärnsrobot (TOW) från amerikanska Hughes som också 
levererade helikoptrar. Marinen köpte utrustningar för ubåtar och 
ubåtsjakt, "ygvapnet främst robotar till 37 Viggen från British Ae-
rospace. Spaningsradarstationer köptes från amerikanska ITT Gil#l-
lan. Det utländska innehållet i JAS-planet beräknades till en tredje-
del. Där skedde utvecklingsarbete i samarbete med utländsk industri. 
Avancerad elektronik, särskilt för "ygplan måste o$a importeras på 
grund av brist på teknisk kunskap inom Sverige.155 Utlandsberoen-
det var störst när det gällde komponenter. Importen inom vapen 
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och ammunition hade europeisk tyngdpunkt medan elektronik och 
!ygplansimport i hög grad dominerades av USA och europeiska 
NATO-länder. När det gällde fartyg dominerade Norden. 

En viktig anledning till att JAS-projektet blev svenskt var risken för att 
bli alltför beroende av utlandet. Dock bedömdes cirka 40 procent av ett 
JAS-plans värde vara utlandsberoende. Många komponenter, apparater 
och delsystem måste köpas utomlands. Industrigruppen JAS gjorde en 
del utfästelser både när det gällde sysselsättningsskapande åtgärder och 
industriellt samarbete mellan utländska leverantörer och svensk industri. 
En indirekt industriell samverkan, motsvarande 80 procent av åtagandet 
beräknades ha uppnåtts 1991. General Electric som var underleverantör 
till Volvo !ygmotor var den utan jämförelse största underleverantören.  
Detta företag hade uppfyllt sitt åtagande för indirekt samarbete för 300-
400 Milj dollar. General Electric hade också slutit ett långsiktigt avtal 
om direkt industrisamarbete med Volvo !ygmotor omfattande 272 
Milj dollar till 2004. Saab-Scanias underleverantörer uppfyllde 42 % 
av åtagandet medan Ericsson Radar Electronics två underleverantörer 
uppfyllde över 100 procent. Enligt en utredning vid Industrins Utred-
ningsinstitut beräknades de teknologiska spridningse"ekterna av JAS-
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a"är kom det att synliggöras att handel och stopp för handel kunde 
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1970-talets början i det närmaste totalt och det främsta leverantörslan-
det var USA.157 USA kom under denna tid att öka sina försök att stoppa 
export av strategiska varor till Sovjetunionen. Organisationen CoCom 
som skapats i samband med kalla krigets utbrott e!er andra världskriget 
vitaliserades.158 Sverige ingick inte i CoCom men måste hantera de följ-
der organisationens åtgärder "ck. För USA var det självklart att koppla 
samman politik och handel och använda exportsanktioner som ett po-
litiskt medel. Det innebar för svensk del att USA kunde hota med att 
stoppa export av viktiga strategiska varor till Sverige.

Om ett svenskt företag behövde importera viktiga komponenter 
från USA så måste det, för att få licens, lova att dessa komponenter 
inte exporterades vidare till Sovjetunionen. Företaget Stansaab, elek-
tronik AB (sedermera Datasaab) slöt år 1975 ett kontrakt med en 
sovjetisk köpare om ett tra"kledningssystem. Detta var en civil vari-
ant av det svenska militära stridsledningssystemet Stril 60. Avsikten 
med det civila systemet var att hålla planen åtskilda, inte leda dem i 
strid, men det fanns naturligtvis möjligheter att förändra systemet i 
militärt sy!e.159 Systemet innehöll en del amerikanska komponen-
ter. USA ville inte ge exportlicens för dessa. Den svenska regering-
en ingrep och e!er omfattande diskussioner medgavs exportlicens. 
Regeringen hade då lovat att rapportera om a#ären och dessutom 
förbundit sig att i de fall USA-teknik fortsättningsvis skulle vidare-
exporteras först diskutera saken med den amerikanska regeringen. 

När det under 1980 framkom uppgi!er om att Datasaab smugg-
lat ut USA-tillverkade kretskort via sovjetiska ambassaden i Stock-
holm blev detta problematiskt, inte bara för Datasaab. Den svenska 
regeringen ansåg i princip att det handlade om ett civilrättsligt avtal 
mellan den amerikanske licensgivaren och det svenska företaget som 
svenska myndigheter inte skulle lägga sig i. Men e!ersom regeringen 
år 1977 ingripit för att se till att exportlicens beviljades och dessut-
om lovat den amerikanska regeringen att ge information så var denna 
försvarslinje svår att upprätthålla i diskussionerna med den ameri-
kanska regeringen. Sverige var på väg att importera Sidewinder-ro-
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159. Holmström, Mikael, Den dolda alliansen (Stockholm 2011) s 310-311
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Jagarna HMS Halland och HMS Östergötland. :ĂŐĂƌŶĂ�,ĂůůĂŶĚ�ŽĐŚ�^ŵĊůĂŶĚ�ǀĂƌ��ůĞĚĂƌĨĂƌƚǇŐ�ŝ�
ũĂŐĂƌĨůŽƚƚŝůũĞƌŶĂ�ϭϵϲϬͲϭϵϴϬ͘�/�ǀĂƌĚĞƌĂ�Ăǀ�ĨůŽƚƚŝůũĞƌŶĂ�ŝŶŐŝĐŬ�ŽĐŬƐĊ�ƚǀĊ�PƐƚĞƌŐƂƚůĂŶĚũĂŐĂƌĞ�ŽĐŚ�
ĞŶ�ƚŽƌƉĞĚďĊƚƐĚŝǀŝƐŝŽŶ͘�;ĨŽƚŽ͗�ŽŬćŶĚͿ

HMS Carlskrona byggdes som minfartyg�ŽĐŚ�ƐŽŵ�ĞƌƐćƚƚĂƌĞ�ĨƂƌ�,D^�	ůǀƐŶĂďďĞŶ�ƐŽŵ�
ůĊŶŐƌĞƐĞĨĂƌƚǇŐ. Under perioden 1982-2005 var ŚŽŶ flottans långresefartyg.��ĂƌůƐŬƌŽŶĂ�
ŚĂƌ�ĚćƌĞĨƚĞƌ�ďǇŐŐƚƐ�Žŵ�ƚŝůů�ƐƚĂďƐͲ�ŽĐŚ�ůĞĚŶŝŶŐƐĨĂƌƚǇŐ͘�,ŽŶ�ŚĂƌ�ƚǀĊ�ŐĊŶŐĞƌ�ĚĞůƚĂŐŝƚ�ŝ�
ŝŶƐĂƚƐĞƌ�ƐŽŵ�ƐǇĨƚĞ�Ăƚƚ�ďĞŬćŵƉĂ�ƉŝƌĂƚĞƌ�ŝ��ĚĞŶǀŝŬĞŶ͘�Här avseglar ŚŽŶ från Kina 1988.�
;ĨŽƚŽ͗�ŽŬćŶĚͿ

Jagarna HMS Halland och HMS Östergötland. Jagarna Halland och Småland var ledfartyg i jagar-
!ottiljerna 1960-1980. I vardera av !ottiljerna ingick också två Östergötlandjagare och en torped-
division. (foto: okänd)

HMS Carlskrona byggdes som minfartyg och som ersättare för HMS Älvsnabben som långresefar-
tyg. Under perioden 1982-2005 var hon !ottans långresefartyg. Carlskrona har däre"er byggts om 
till stabs- och ledningsfartyg. Hon har två gånger deltagit i insatser som sy"e att bekämpa pirater i 
Adenviken. Här avseglar hon från Kina 1988. (foto: okänd)
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Jagarna HMS Halland och HMS Östergötland. Jagarna Halland och Småland var ledfartyg i jagar-
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division. (foto: okänd)

HMS Carlskrona bymdes som minfartyg och som ersättare för HMS Älvsnabben som långresefar-
tyg. Under perioden 1982-2005 var hon flottans långresefartyg. Carlskrona har därefter byggts om
till stabs- och ledningsfartyg. Hon har två gånger deltagit i insatser som syfte att bekämpa pirater i
Adenviken. Här avseglar hon från Kina 1988. (foto: okänd)



76

Ubåten Gotland konstruerades av Kockums och sattes i drift 1995. Den kom senare att bli 
föremål för amerikanskt intresse och hyrdes in för övningssamarbete under början av 
2000-talet. ;ĨŽƚŽ͗�^����<ŽĐŬƵŵƐͿ

Ubåten Gotland konstruerades av Kockums och sattes i dri! 1995. Den kom senare att bli före-
mål för amerikanskt intresse och hyrdes in för övningssamarbete under början av 2000-talet. (foto: 
SAAB Kockums)

Ubåten Gotland konstruerades av Kockums och sattes i drift 1995. Den kom senare att bli före-
mål för amerikanskt intresse och hyrdes in för övningssamarbete under början av 2000-talet. (foto:
SAAB Kockums)
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Ubåten Gotland konstruerades av Kockums och sattes i drift 1995. Den kom senare att bli 
föremål för amerikanskt intresse och hyrdes in för övningssamarbete under början av 
2000-talet. (foto: SAAB Kockums)
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hƚƐŬũƵƚŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐũƂŵĊůƐƌŽďŽƚ�ĨƌĊŶ�Ğƚƚ�ŬƵƐƚƌŽďŽƚďĂƚƚĞƌŝ͘�Robotsystemet 15 
utvecklades ŝ�^ǀĞƌŝŐĞ�för�ƐǀĞŶƐŬĂ�ƌŽďŽƚďĊƚĂƌ�ŽĐŚ�ŬŽƌǀĞƚƚĞƌ͕�ĂƚƚĂĐŬĨůǇŐĞƚ�ƐĂŵƚ�
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EŽƌƌŬƂƉŝŶŐŬůĂƐƐĞŶ�ϭϵϴϰ͘�ZŽďŽƚƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŚĂƌ�ćǀĞŶ�ĞǆƉŽƌƚĞƌĂƚƐ�ƚŝůů�Ğƚƚ�ĨůĞƌƚĂů�
ĂŶĚƌĂ�ůćŶĚĞƌ. (ĨŽƚŽ�SAAB��� )
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Ăǀ��ŽĨŽƌƐ�ŝ�ƐĂŵĂƌďĞƚĞ�ŵĞĚ�ĚĞŶ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ĂƌŵĠŶ�ŽĐŚ�ĂŶƉĂƐƐĂĚ�ĨƂƌ�
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Utskjutning av sjömålsrobot från ett kustrobotbatteri. Robotsystem 15 utvecklades i Sverige för 
svenska robotbåtar och korvetter, attack!yget samt för kustartilleriet. Första installationen gjordes 
på torpedbåtarna av Norrköpingsklassen 1984. Robotsystemet har även exporterats till ett !ertal 
andra länder. (foto SAAB AB)

RB 26 Bill är en pansarvärnsrobot med medellång räckvidd som är utvecklad av Bofors i samarbete 
med den svenska armén och anpassad för infanterisoldater. Serieleverans påbörjades 1988. Roboten 
bemannas av 3 soldater - en skytt, en laddare och en gruppchef. Roboten avvecklades 2013. (foto: 
SAAB Bofors)

Utskjutning av sjömålsrobot från ett kustrobotbatteri. Robotsystem 15 utvecklades i Sverige för
svenska robotbåtar och korvetter, attackflyget samt för kustartilleriet. Första installationen gjordes
på torpedbåtarna av Norrköpingsklassen 1984. Robotsystemet har även exporterats till ett flertal
andra länder. (foto SAAB AB)

RB 26 Bill är en pansarvärnsrobot med medellång räckvidd som är utvecklad av Bofors i samarbete
med den svenska armen och anpassad för infanterisoldater. Serieleverans påbörjades 1988. Roboten
bemannas av 3 soldater - en skytt, en laddare och en gruppchef. Roboten avvecklades 2013. (foto:
SAAB Bofors)
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botar och Volvo ville utveckla motorer till JAS-planet tillsammans 
med General Electric. För att USA skulle bevilja denna export ställ-
des nu krav på den svenska regeringen att kunna garantera att denna 
teknologi inte hamnade i ”orätta händer”.160

För att kunna hantera de amerikanska kraven !ck FMV 1982 i 
uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt kontrollprogram för 
civil teknik. FMV övervakade skyddet av teknik av amerikanskt ur-
sprung i svenska företag hos de företag som frivilligt anslöt sig. FMV 
kunde då utfärda intyg om detta till svenska företag som de kunde visa 
upp för sina amerikanska kontakter. Amerikanska myndigheter kräv-
de dessutom av de svenska företagen ett ”letter of assurance”. Drygt 
300 svenska företag skrev på en sådan. Den innebar att man förband 
sig att följa amerikansk lagsti"ning i exportkontrollfrågan.161

Försvarsindustrin och den tekniska utvecklingen

Teknologispridning

Ytterligare ett argument för svensk försvarsindustri (och indirekt 
för svensk vapenexport) har varit att den bidragit till den teknolo-
giska utvecklingen i Sverige. Högteknologisk kunskap har utvecklats 
inom försvarsindustrin och kommit till nytta på många andra an-
vändningsområden. Försök att beräkna de ekonomiska e#ekterna av 
teknologispridningen har lett till olika resultat, men utredningarna 
tyder på att satsningen på forskning och utveckling inom JAS-pro-
jektet betalat sig 1,5 till 2,6 gånger om.162

Teknologi kan spridas på många olika sätt. Det kan spridas genom 
att människor med kompetens får nya jobb, genom att nya företag 
startas, genom att konkurrenter lär sig ny teknik och genom att un-
derleverantörer lär sig. O"a diskuteras frågan i samband med proble-
matiken kring civil och militär produktion. Att en teknologi som ut-
vecklas inom den militära sektorn kan få viktiga civila användningar 
160. Mörth, Ulrika och Sundelius, Bengt, Interdependens, kon!ikt och säkerhetspolitik, (Stock-

holm 1998) s 103-107
161. Mörth ochSundelius s 126-127
162. Fölster Stefan, De teknologiska spridningse"ekterna av JAS (Stockholm IUI 1993) och 

Eliasson Gunnar, Synliga kostnader, osynliga vinster (Stockholm SNS 2010)
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kan vara ett sätt att försvara satsningen på utveckling av militära 
produkter. Det vanligaste exemplet är återigen !ygindustrin. Till-
verkningen av !ygplan gav upphov till ett !ygindustriellt komplex 
i Sverige, bestående av såväl militär som civil produktion.163 Saab-
teknikernas aerodynamiska kunskaper låg bakom Saab-bilens form. 
Avsikten var att ge minsta möjliga lu"motstånd och därmed minska 
bränsleförbrukningen. Ergonomisk forskning om hur arbetsutrym-
met i !ygplan bör vara utformat har också kommit till användning i 
bilarna. Sensorteknik i militära produkter har kunnat användas för 
exempelvis utrustning för industriautomation. Komposit som an-
vänds istället för metall kan också användas i personbilar och lastbi-
lar. Robotarna styrs med hjälp av radarteknik som också kan använ-
das för att kontrollera vätskeinnehållet i exempelvis ett tankfartyg.164

Nedan ges ytterligare ett antal exempel på teknologispridning 
inom det !ygindustriella komplexet

Civila !ygplan (Saab-Scania)

Saab började redan år 1944 projektera för ett civilt !ygplan men 
detta avvecklades i samband med ett avtal med försvaret, då Saabs 
produktionskapacitet krävdes för att bygga en stor mängd ”!ygande 
tunnor”. På 1970-talet började Saab åter planera för civila !ygplan. I 
samband med att den amerikanska !ygmarknaden avreglerades blev 
det tydligt att e"erfrågan fanns och JAS och projekt Saab 340 kom 
igång samtidigt 1980–82. Det hängde också samman med att stats-
makten ställde krav på civil produktion. Dock var projektet så stort 
att Saab ansåg sig behöva kompetens utifrån, varför USA-företaget 
Fairchild kom in i projektet 1979. Planet introducerades 1984 och 
tio år senare hade 360 plan levererats. Detta är kanske det tydligaste 
exemplet på närhet mellan civil och militär produktion. Viggen och 
JAS var förutsättningar för utvecklingen av ett civil!ygplan.165
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i Sverige, bestående av såväl militär som civil produktion.'" Saab-
teknikernas aerodynamiska kunskaper låg bakom Saab-bilens form.
Avsikten var att ge minsta möjliga luftmotstånd och därmed minska
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Flygmotorer (Volvo Aero)

Flygmotorer började produceras av Volvo !ygmotor, VF, 1932 på li-
cens. Inledningsvis rörde det sig om kolvmotorer för propellerdri" 
men sedan 1949 gällde det jetmotorer med inslag av egna modi#e-
ringar och tilläggskonstruktioner. Under mitten av 40-talet gjordes 
försök att utveckla en helt svensk jetmotor under ledning av Curt 
Nicolin vid STAL i Finspång, men försöket avbröts. Under 1970-ta-
let var man inom VF oroad av diskussionerna om nedrustning av det 
svenska försvaret och det stora beroendet av militära beställningar. 
Endast 5 % av produktionen var avsedd för civila ändamål. En kopp-
ling till civil produktion fanns sedan 1962 då man beslöt att den civila 
motorn JT8D från Pratt & Whitney skulle utrustas med e"erbränn-
kammare och användas i Viggen. VF kom härigenom att lära sig den 
civila motorn vilket senare gjorde det möjligt för företaget att ägna sig 
åt e"ermarknaden för motorunderhåll (Volvo Aeroengine services). 

Samarbete med utländska företag påbörjades under 70-talet, bland 
annat med Garret för att utveckla en turbomotor som kom att använ-
das i ett brittiskt !ygplan. VF inledde 1983 ett samarbete med Pratt & 
Whitney för att utveckla en motor för medelstora !ygplan. Företaget 
samarbetade också med BMW och Rolls Royce för att utveckla moto-
rer för exempelvis DC-9 och Boeing 737. Under perioden 1983–1993 
ökades den civila andelen av VF:s produktion från 10 % till 57 %. Det 
handlade i hög grad om specialisering – systemkunnande för utveck-
ling av jetmotorer/gasturbiner, lastbärande strukturer, brännkamma-
re, rotorer/skivor, lågtrycksturbiner samt kompletta små gasturbiner. 
Som exempel på specialiseringen kan nämnas att Volvo i samarbetet 
med BMW/Rolls Royce fått ansvar för utveckling av mellanhuset i 
motorn, alltså en lastbärande struktur.166

Hydraulpumpar (Volvo Aero och VOAC)

Ytterligare en avknoppning utgörs av VOAC. I samband med att VF 
behövde kra"fulla bränslepumpar för utveckling av Viggenmotorn 
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erbjöds företaget ett patent av Gunnar Wahlmark som arbetade på 
företaget Sundstrand. Denna hydraulpump var dock inte färdig för 
att kunna användas i Viggen men det fanns möjligheter att utveckla 
den för den civila marknaden. Hydraulpumparna kom att användas 
inom många områden, inte minst på lastbilspåbyggnader. År 1982 
blev Volvo Hydraulik AB ett eget bolag – år 1992 fusionerades det 
med Monsun Ticon till VOAC Hydraulics AB. År 1994 hade före-
taget 900 anställda.167

Mobiltelefoni (Ericsson)

Mobiltelefoni kunde utvecklas i Sverige på grund av att vissa för-
utsättningar fanns, bland annat i form av Televerket som satsade 
på mobil radiotelefoni redan under 40-talet. Dessutom fanns tele-
fonindustri med AXE-systemet och teknologier av militärt, särskilt 
!ygmilitärt, ursprung. Kopplingar till den militära teknologin "nns 
bland annat i den frekvenshoppsteknik som utvecklades inom mili-
tärradion. Tekniken innebar att samtalet kopplades om medan det 
pågick om samtalskvaliteten var för dålig. I Sverige utvecklades också 
under 70-talet en analog mobiltelefoni. Då USA speci"cerade drif-
ten av amerikanskt mobiltelefoni angavs ett högre frekvensområde 
än det svenska. Inom Ericssons militära del hade man just utvecklat 
en ny radiolänk som arbetade inom detta frekvensområde. Ericsson 
kunde då använda denna militära teknik för att komma in på den 
amerikanska marknaden för analog mobiltelefoni. Det fanns också 
en militär digital radioteknologin inom Ericsson (Ericsson Radio 
Systems) sedan slutet av 1970-talet. Systemet var utvecklat för trupp-
radio och det var de anställda inom denna avdelning som !yttade 
över till civil mobiltelefoni när det analoga systemet skulle digitalise-
ras. Ursprunget till Ericssons mobiltelefoni fanns alltså i landbaserad 
militär radiokommunikation.168

Ericsson hade för försvaret också utvecklat en variant på !yg-
övervakningssystem som bland annat byggde på en elektronisk an-
tennteknik som gjorde det möjligt att följa !era rörliga mål. Denna 
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antennteknik kom till användning även inom mobiltelefonin. Den 
digitala teknikens utveckling bromsades under en period av att man 
inte utvecklat tekniken att använda digital signalbehandling vid fel-
rättning, vilket gjorde att talet blev svårt att uppfatta. Tekniken för 
att korrigera dessa fel utvecklades först för militära ändamål, exem-
pelvis satellitfotografering. Med hjälp av matematisk teknik har det 
varit möjligt att korrigera för de fel som uppkommer när berg och 
byggnader kommer i vägen för signalerna.169

Digitala övervakningssystem (Ericsson Hewlett Packard Tele-
communications AB)

Flygplan kräver övervakningssystem för att larma och korrigera 
när något händer som påverkar !ygplanet. Under slutet av 60-talet 
utvecklade Ericsson ett digitalt övervakningssystem för Jaktviggen. 
Även telefonsystem behöver övervakning och under slutet av 70-ta-
let utvecklades sådana civila övervakningssystem, byggande på erfa-
renheter från det militära systemet. Ingenjörer som arbetat med det 
militära utvecklingsarbetet gick över till det civila programmet och 
kunde utnyttja sin erfarenhet av programmeringstekniska organi-
sationsproblem. Ericsson Telecom AB startade sedan ett samarbete 
med Hewlett-Packard för dri"s- och underhållssystem för telenät 
över hela världen. Företaget sysselsatte vid mitten av 90-talet cirka 
400 personer i Sverige.170

Digital databehandling

Digital informationsbehandling är en grundkompetens som Sverige 
tidigt tillägnat sig genom sin militära !ygindustri och sin telekom-
munikationsindustri. Ericsson liksom svensk industri i övrigt började 
tidigt använda digital elektronisk kompetens i produktionen (CAD-
system, numeriskt styrda verktygsmaskiner och robotar) såväl som 
i produkterna. Detta skedde tidigare än i !ertalet industriländer.171
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Digital databehandling introducerades i Sverige främst inom den 
militära !ygindustrin och inom den landbaserade civila telekom-
munikationsindustrin. Inom Saab konstruerades under 50-talet 
matematikmaskinen BESK för att användas vid konstruktionen 
av !ygplan 32 Lansen och 35 Draken. Där konstruerades också en 
transistoriserad snabb dator som övertygade Saabledningen om att 
nästa generation !ygplan, Viggen, skulle ha en central digital data-
maskin till hjälp för piloten. Något senare men i huvudsak parallellt 
utvecklades också inom Ericsson förberedelser för införandet av 
digital elektronik för konstruerande av telefonväxlar. Detta skedde 
dock oberoende av utvecklingen på Saab. Dataverksamheten inom 
Saab slogs 1978 ihop med Stansaab namnet Datasaab AB och sat-
sade på informationssystemmarknaden. 

Datasaab köptes av Ericsson 1981 och hade då 3500 anställda. 
Ericsson misslyckades dock i försöken att utveckla ett svenskt data-
baserat kontors- och a"ärsinformationssystem. Digital växling var 
något annat än datorkommunikation och här fanns inte den nöd-
vändiga kompetensen utan måste köpas. Samtidigt exploderade den 
amerikanska informations- och kommunikationsmarknaden genom 
avregleringen i USA under 80-talets första år. Konkurrensen blev för 
svår och år 1988 sålde Ericsson sin PC-verksamhet till Nokia, som 
sålde vidare till brittiska ICL som i sin tur sålde till japanska Fujitsu 
1991.172

Civilt och militärt

Från militär till civil produktion

Som tidigare framgått har !era företag sökt öka sin civila produk-
tion för att minska beroendet av militära beställningar. Ett av de fö-
retag som har varit mest beroende av militära beställningar är Bofors. 
Företaget har dock gjort omfattande försök att kombinera civil och 
militär produktion för att utvinna synergie"ekter. Redan e#er andra 
världskrigets slut genomfördes stora satsningar på civil produktion 
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bland annat inom stål och civilkemi. Där fanns synergie!ekter med 
försvarsmaterielområdet. Två investeringar inom stål var särskilt in-
riktade på försvaret – precisionssmide av turbinblad för jetmotorer 
för det svenska "ygvapnet som skedde på licens från Rolls Royce. 
Dessutom uppfördes en ny anläggning 1958 för produktion av gra-
natkroppar. En stor del av produktionen var civil – smide för bilar, 
vattenturbiner och fartygspropellrar till exempel. Bofors hade sedan 
företagets samarbete med Krupp specialkunskaper kring tillverk-
ning av eldrör och kallvalsar.173 Inom civilkemin utvecklades en rad 
läkemedel. Nobelkrut hade också engagerat sig i akrylattillverkning, 
inledningsvis mest för "ygplanshuvar. Det ledde så småningom till 
etablerandet av ett nytt a!ärsområde – Bofors Plast.174 Denna kun-
skap var sprungen ur kunskap inom explosivämnesområdet där No-
belkrut ökade tillverkningen av krut e#er andra världskriget, inte 
minst raketkrut. Dessutom påbörjades tillverkning av sprängdeg. 
Ammunitionstillverkningen måste också anpassa till nya produkter 
som zonrör, raketer, lysammunition och robotar.175 

Den svenska regeringen har också tidvis engagerat sig för att öka 
den civila verksamheten. Då beslutet om att utveckla JAS planet togs 
förutsattes att Saab "ygdivision och Volvo Flygmotor skulle öka sin 
civila verksamhet. Detta underlättades med särskilda statliga vill-
korslån. En delegation tillsattes för att undersöka möjligheter till al-
ternativ sysselsättning vid nedläggning. Saab-Scania inledde ett sam-
arbete med Fairchild Industries för en satsning på utveckling av civila 
"ygplan med inriktning på regional"yg. Detta samarbete avbröts år 
1985 och hela produktionen började överföras till Linköping.176 
Det innebar att den civila verksamheten då blev så omfattande att 
man kunde tala om en balans mellan civil och militär produktion.177  
Tillverkningen fortsatte fram till 1997 då den internationella kon-
kurrensen blev för hård. Även inom elektronik och optik förekom 
viss kombination av civil och militär produktion, exempelvis sålde 
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arbete med Fairchild Industries för en satsning på utveckling av civila
flygplan med inriktning på regionalflyg. Detta samarbete avbröts år
1985 och hela produktionen började överföras till Linköping.176
Det innebar att den civila verksamheten då blev så omfattande att
man kunde tala om en balans mellan civil och militär produktion.177
Tillverkningen fortsatte fram till 1997 då den internationella kon-
kurrensen blev för hård. Även inom elektronik och optik förekom
viss kombination av civil och militär produktion, exempelvis sålde

173. Fransson s 194-196
174. Fransson s 198-199
175. Fransson s 191
176. En bok om Saab-Scania s 120 och 142
177. En bok om Saab-Scania s 123
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SATT telekommunikationsutrustning till SJ och Televerket, vars 
kravspeci!kationer liknade FMV:s.178 

Det fanns också många svårigheter med att kombinera civil och 
militär produktion och exempel på detta kan tas från FFV. Försöken 
att sälja "ygunderhåll på en civil marknad slutade i ekonomisk kata-
strof år 1991.179 Då Bofors försökte producera bandtraktorer under 
60- och 70-talet ledde det till stora förluster och nedläggning. Andra 
misslyckanden var Karlskronavarvets satsningar på roll-on-roll-o# 
fartyg och vindkra$verk, undervattensbandvagnar från Hägglunds 
eller lantbruksredskap och sjukvårdsutrustning hos FFV Ordnance. 

Många har e$erhand kommit till slutsatsen att militära och civila 
marknader är väsensskilda. Det handlar inte så mycket om skillnader 
i produktion för civila och militära produkter utan om hur mark-
naden ser ut. På den civila marknaden gissar man vad kunderna vill 
ha och tillverkar i långa serier. På den militära marknaden diskuterar 
man ingående med kunden om dennes krav och behov och tillverkar 
sedan o$a i små kvantiteter.180

Sedan 1980-talet har trenden varit att man skilt den militära verk-
samheten från den civila inom företag som har båda typerna av till-
verkning. Exempelvis bestod Philips elektronikindustrier av två di-
visioner – en för försvarselektronik, en för telekommunikation och 
datasystem. Civila avknoppningar skiljdes också o$a ut ur företagen 
– exempelvis Bofors mätapparatur för civila tillämpningar som för-
des över till Pharos, ett 75 % delägt dotterbolag till Nobel Industrier. 
Det gällde också Brånemarksystemet som var en spin-o# från Bofors 
som "yttades över till Nobelpharma, en del av Nobel Biotech.181

Saab-Scania Combitech skapades 1983. Det bestod av "era hög-
teknologiska verksamheter där många hade sitt ursprung i Flygdivi-
sionen. Det handlade om ett antal relativt små företag som samlades i 
en industrigrupp under gemensam ledning. Företagen arbetade med 
utveckling av egna produkter men samarbetade om projekt inom 
"era teknikområden – feltoleranta datorer, optik, sensorer, bildbe-
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handling, mikrovågsteknik och mikroelektronik. Combitech leve-
rerade exempelvis de tidigare nämnda radarbaserade nivåmätnings-
systemen, liksom sjömålsroboten RBS15. Dessutom har Combitech 
utvecklat vapensystem, militär utbildningsmateriel och simulatorer 
styrutrustningar för ubåtar och kompletta satellitsystem. Ett viktigt 
verksamhetsområde var industriautomation där det fanns behov av 
beröringsfri inspektion182

Vid 1980-talets slut konstaterades i en o!entlig utredning att ci-
vil produktion bäst kombinerades med militär i de fall där de civila 
produkterna var högteknologiska, där kravet på kvalitet var högt och 
där de civila kunderna hade liknande upphandlingsförfarande som 
inom den militära sektorn. Utredningen bedömde det dock inte som 
möjligt att civil produktion skulle överta exportens roll som över-
bryggare av svackor. Om en bra civil produkt togs fram så kom den 
i allmänhet att få en egen existens och avskiljas till en egen verksam-
het.183 Detta kan också ses som en indikation på en trend som rådde 
i företagsvärlden vid denna tid. Diversi"eringsstrategin, som varit 
så vanlig under 1970-talet, hade ersatts av fokuseringsstrategin. Det 
ansågs inte längre rimligt att låta de delar av företaget som gick med 
förlust räddas av de delar som var vinstgivande. Varje område skulle 
vara e!ektivt och lönsamt.184

Samverkan inom försvarsindustrin

Svenska företags samverkan

I en tid av krympande försvarsanslag och ökande kostnader för ut-
veckling av nya försvarsprodukter utvecklades, som tidigare fram-
gått, olika strategier för överlevnad. Konkurrens var ett begrepp som 
alla i princip ansåg vara positivt men i praktiken gjorde det mesta för 
att upphäva. Argumentet kunde vara att e#erfrågan från det svenska 
försvaret var så begränsad att det inte räckte till mer än en producent. 

182. En bok om Saab-Scania s 136-139
183. SOU 1989:102, s 211- 212
184. Se Fritz, Martin och Karlsson Birgit, SKF – A global story (Stockholm 2006), s 280
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Företagen började i allt högre grad söka samarbeten under perioden. 
De gick samman eller slöt samarbetsavtal eller genomförde speciali-
seringar för att inte konkurrera på samma områden.

Företagssamarbete som strategi 

Som tidigare framgått användes företagssamarbete som en strategi 
även inom fartygstillverkningen. Problemet var dock generellt – för-
svarsutredningen 1974 ansåg det viktigt att ha inhemsk produktion 
av försvarsmateriel men bedömde det svårt att i framtiden upprätt-
hålla bredden. Främst gällde problemen !ygplan-, robot- och elek-
tronikindustrin. Enligt artilleridirektören vid Bofors behövde den 
svenska försvarsindustrin en volym och stabilitet i planeringen så att 
den kunde attrahera kvali"cerade forskare, ekonomer och tekniker, 
men det svenska behovet var inte tillräckligt stort för en sådan vo-
lym. Det var då ännu mindre rimligt att upprätthålla inhemsk kon-
kurrens. Om industrin skulle kunna fortleva på ekonomiska premis-
ser borde antalet företag vara mindre och man borde inrikta sig mer 
på export. Generaldirektören för FMV Sten Wåhlin hävdade under 
1970-talet att verket e#ersträvade konkurrens som det bästa medlet 
att nå balans mellan e$ekt och ekonomi. Dock kunde konkurrens 
inom vissa områden bli för dyr både för företaget och för köparen 
inom vissa militärtekniska områden. I sådana fall kunde verket, ef-
ter initiativ från industrin, påverka industristrukturen. Utvecklingen 
mot monopolleverantörer, som var alltmer tydlig, behövde inte en-
bart vara en nackdel.185

För att illustrera denna utveckling kan exempel också tas från 
stridsvagnstillverkningen, där konkurrens mellan !era olika företag 
vid 1970-talets början ansågs vara en nackdel. Tre svenska tillverkare 
fanns – Hägglunds, Landsverk och Bofors.  Landsverk hade lång tra-
dition av stridsvagnstillverkning, medan Hägglunds kommit in under 
50-talet genom ett !ertal ombyggnadsorder av militära fordon. Under 
1970-talet kom Hägglunds också att få utveckla ett helt nytt fordon 

185. Pålsson, Lennart, Strukturrationalisering av försvarsmaterielindustrin med speciell till-
lämpning på vapen- ammunitions- och stridsfordonsområdena, KVA 1976, s 122-123
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– en bandvagn.186 Vid upphandlingen av infanterikanonvagnen Ikv 91 
var Landsverk, Hägglunds och Bofors konkurrenter. Då Landsverk inte 
!ck uppdraget lämnade företaget produktområdet. Kvar blev Hägg-
lunds och Bofors som under 1970-talet kom att samarbeta om tillverk-
ningen av Ikv 91. Det blev utgångspunkten för ett mer långvarigt sam-
arbete om vilket avtal tecknades 1974. Hägglund-Bofors utveckling AB 
bildades för att fånga upp a"ärsmöjligheter för stridfordon. Hägglunds 
skulle ansvara för chassi och Bofors för beväpning. Bofors kom därmed 
att avveckla sin fordonstekniska verksamhet.187

Hägglund-Bofors utveckling AB utvecklade också en familj av 
pansarfordon benämnda Stridsfordon 90. De var anpassade till 
nordiska förhållanden vilket innebar att framkomlighet i svår ter-
räng var god. Fordonet kom att exporteras till bland annat Norge, 
Finland, Danmark, Schweiz och Nederländerna.188

Även på många andra områden inleddes samarbeten och speciali-
sering. Bofors och FFV hade tillverkningar som i hög grad var kom-
pletterande, i någon mån konkurrerande. Bofors tillverkade artilleri 
och artilleriammunition medan FFV tillverkade infanterivapen och 
tändmedel. FFV tillverkade också torpeder och Bofors tillverkade 
robotar. Båda hade stigande utvecklingskostnader och led av överka-
pacitet och ojämn beläggning. De två företagen ingick ett avtal om 
långtgående samarbete 17 dec 1970. De skulle samordna forskning, 
utveckling, produktion och marknadsföring. De skulle undvika att 
gå in på varandras etablerade områden. Samarbetet tycks ha blivit 
av mindre vikt när det gällt marknadsföring men samplanering av 
produktionen blev värdefull.189 Bofors förvärvade också aktierna i 
Lindesbergs industri AB som tillverkade ammunition.190 Samarbetet 
tog sig alltså olika uttryck. Bofors – FFV handlade om ramavtal och 
samarbetsgrupp. Stridsfordonområdet koncentrerade samarbetet till 
ett gemensamägt projektledande bolag HB Utveckling och när det 
gällde ammunition så köptes LIAB helt av Bofors. 

186. Anderson, Helén, Ett industriföretags omvandling (Stockholm 1994) s 121-122
187. Fransson s 266
188. Fransson s 309
189. Glete s 50-51
190. Fransson s 255
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Trots monopolsituationen ansåg sig FMV ha kontroll över den 
teknisk-ekonomiska situationen genom insyn i företagen och genom 
föreskrivna kontraktsformer. Konkurrens med utlandet kunde hela 
tiden upprätthållas. Arbetssättet anpassades till upphandling i mono-
polsituation med mera generella avtal. FMV och Bofors tecknade ett 
sådant insynsavtal 1984. Där reglerades villkor och arbetssätt.191

Försvarsindustridelen kom i många företag att överföras till dotterbo-
lag och divisioner. Orsakerna angavs vara interna lednings- och redovis-
ningsförhållanden men också att ökad specialisering krävdes som en följd 
av marknadsanpassning och internationell konkurrens. Det innebar att 
det enskilda dotterbolaget blivit mer beroende av försvarsmateriel.192 

Under 1980-talets slut blev strukturproblemen inom försvarsin-
dustrin allt tydligare. Militäranslagen minskade och exportmarkna-
den blev svår att hantera, bland annat för att FFV och Bofors tende-
rade att tolka vapenexportbestämmelser på ett alltför självständigt 
sätt. År 1991 blev FFV ett statligt aktiebolag och tecknade då avtal 
med Bofors om att gå samman om vapen och ammunitionstillverk-
ning i Swedish Ordnance. FFV gjorde under denna tid stora förlus-
ter, främst i diversi!eringssatsningar som civil "ygunderhållsverk-
samhet i utlandet. Bofors hade under 80-talet blivit en del av Nobel 
industrier och drabbades av Gamlestadens förluster i fastighets- och 
!nansbranschen. Nobel blev majoritetsägt av Nordbanken som ock-
så råkade i kris och blev statsägt. I slutet av 1991 ägde staten följakt-
ligen nästan hela den svenska försvarsindustrin.193

Celsius industrier bestod vid 90-talets början av a#ärsområdet 
försvarsindustri - Bofors, Kockums, FFV Aerotech och Celsius Tech 
plus Celsius Information Systems (CIS). CIS’ uppgi$ är att ta tillva-
ra det kunnande som utvecklats inom militär informationsteknologi 
och tillämpa det på den civila marknaden. Celsius Techs kompetens 
fanns inom realtidsbaserade ledningssystem som har både civila och 
militära tillämpningar – "ygledning, räddningshjälp, polis, brand-
försvar, taxi samt säkerhetskontroll i gruvor.194

191. Fransson 321-322
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fanns inom realtidsbaserade ledningssystem som har både civila och
militära tillämpningar — flygledning, räddningshjälp, polis, brand-
försvar, taxi samt säkerhetskontroll i gruvor.194
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Internationellt företagssamarbete

Utlandet spelade roll för svensk försvarsindustri, inte bara när det 
gällde export och import utan också när det gällde företagssamar-
bete och ägande. Internationellt industriellt samarbete utvecklades 
också i Europa i samband med att USA under 50- och 60-talen 
överförde försvarsmateriel till sina allierade utan kostnad. E!ersom 
USA befarade att dess europeiska samarbetspartners skulle ha svårt 
att bygga upp egna militära stridskra!er antogs ett vapenhjälpsavtal i 
USA år 1949. Denna amerikanska vapenhjälp bestod dels av direkt-
leverans av vapen men också leveranser av maskiner och verktyg till 
europeisk försvarsindustri samt "nansiering av försvarsmateriel som 
producerades i Europa.195 USA krävde då o!a att mottagaren skulle 
göra en motprestation, o!a i form av import av försvars- såväl som 
civila produkter från USA, så kallad o#set. Kombinationen av o#set 
med försvarsutgi!er var alltså ett sätt att utjämna betalningarna från 
USA till Europa. Då Europas ekonomi stärktes blev det istället fråga 
om direkt försäljning från amerikansk industri till allierade länder 
utan att USA:s regering var mellanhand. Under denna period be-
gärde också Europa och Japan samproduktionsavtal med USA för 
att man skulle kunna få del av ny teknologi. 

Under 70-talet blev kraven på industriellt samarbete allt vanligare. 
O#set kopplades till försvarsmaterielupphandlingar i allt högre grad 
under 80-talet. Ett exempel är beställningen av ett militärt kom-
munikationssystem som kopplats till industriellt samarbete mellan 
USA och Frankrike mellan $ompson och GTE Corporation där 
USA krävt att 70 % av tillverkningen ska ske i USA.196 

O#set innebär att köparen, vid försäljning mellan två länder, krä-
ver att något annat än utbyte av pengar inkluderas i uppgörelsen. 
Det kan gälla samproduktion, licenstillverkning, underleverantörs-
tillverkning, investeringar i köparlandet, till exempel uppbyggande 
av dotterbolag, teknologiöverföring i form av FoU, eller teknisk 
medverkan samt motköp. Orsakerna till o#setöverenskommelser har 
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varit att köparländerna e!ersträvat exempelvis stimulans av produk-
tion och sysselsättning, förbättring av betalningsbalansen och tekno-
logiöverföring.197 Även om det inte funnits några formella hinder för 
att beakta industriell samverkan vid försvarsmaterielupphandlingar, 
så har denna typ av transaktioner ha! verkningar som stridit mot 
GATT:s anda. Den svenska regeringens riktlinjer har inneburit att 
inriktningen skulle vara att åstadkomma o"erter av kommersiell art 
och undvika o"set av icke-kommersiell art.198 Det har dock varit tyd-
ligt att industrisamverkan med utländska företag inneburit risk för 
denna typ av komplikationer.

Ett tidigt exempel på samarbete med utländska företag kan tas 
från Bofors. E!er andra världskriget var Nederländerna en stor kund. 
Den nederländska #ottan hade förintats under kriget. Vid återupp-
byggnaden $ck Bofors i uppdrag att leverera all tung beväpning till 
#ottan. Bofors samarbetade med holländska företag och nya vapen-
system utvecklades. Särskilt viktigt var antiubåtssystemet som under 
en 15-årsperiod såldes till Sverige, Nederländerna, Västtyskland, 
Frankrike, Spanien, Portugal, Indien, Indonesien, Malaysia, Japan, 
Colombia och Brasilien. Det var en sjunkbomb med drivraket som 
gjorde det möjligt att be$nna sig på avstånd från ubåten istället för 
rakt över vid beskjutning. Diskussioner fördes under slutet av 50-ta-
let om att Nato-anpassa systemet men så blev inte fallet.199 Bofors 
levererade naturligtvis också marinpjäser till den svenska #ottan och 
$ck under 1960-talet en stor beställning av pjäser till det norska för-
svaret. Vid den tiden hade svenska #ottan inlett avveckling av större 
stridsfartyg och utvecklade då pjässystem med lägre vikt vilka såldes 
till ett stort antal länder.200

JAS-projektet var naturligtvis, till följd av sin storlek och tekniska 
nivå, beroende av samverkan med utlandet på olika sätt. Den främsta 
utländska partnern inom projektet var General Electric. GE utlova-
de prioritering av svensk industri när det gällde företagets handels-
utveckling under 18–24 månader, samt uttalade som sin avsikt att 
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att beakta industriell samverkan vid försvarsmaterielupphandlingar,
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även fortsättningsvis aktivt bearbeta svensk industri. GE anordnade 
också ett teknologisymposium i okt 1983, en inköpskonferens i Flo-
rida juni 1984 och ett !beroptikseminarium i New York okt 1984. 
När det gällt övriga underleverantörer har det inte varit lika självklart 
att o"setmålen kunde uppnås.201

Tabell 9. Exempel på företag som samarbetat med JAS enligt 
rapport 1/1 1986 (Milj dollar)202

General Electric (motor) direkt 42
General Electric indirekt 55
Lear Siegler Inc (styrsystem, 
kraschskyddat minne)

9,6

Sundstrand Corporation (generator) 4,8
Goodyear Int. Corp (hjul, däck, bromsar) 3

Svensk försäljning av #ygplanssystem har skett till Danmark, Finland 
och Österrike. 1984 såldes #ygplan 35 Draken till Finland och FMV, 
och den svenska #ygindustrin uttalade sin intention att kompensa-
tionsköpa hos den !nländska industrin till ett belopp motsvarande 
kontraktsbeloppet 205 miljoner kr under fem år. Samma plan såldes 
till Österrike, och österrikiska myndigheter ställde krav på kompen-
sationsköp, överföring av know-how och nyproduktion i Österrike 
för minst 100 % av kontraktssumman.203 

Det internationella samarbetet sker inte bara mellan företag utan 
är en statlig angelägenhet i många länder. Kunskapsöverföringen 
mellan länder har ökat genom försäljning, licenstillverkning och 
samutveckling, men också inom vetenskaplig verksamhet. Det har 
emellertid inte endast varit fråga om samarbete. Handel och tekno-
logiöverföring har också varit en del av det kalla kriget. Organisatio-
nen COCOM, som bildades 1949 har ha$ till uppgi$ att hindra att 
strategiska varor exporterades till östblocket.  Cocoms verksamhet 
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spelade fortfarande roll år 1989. År 1986 infördes en särskild ex-
portkontroll (Förordning 1986: 89) som skulle förhindra att Sverige 
blev genomgångsland för handel som strider mot andra länders ex-
portkontroll (se ovan om Datasaab). IEPG (independent Europe-
an Programme Group) är ett organ inom Nato för samordning av 
försvarsmateriel. Där har tagits fram förslag sy!ande till att öka den 
försvarsindustriella konkurrensen samtidigt som samarbetet inom 
forskning och teknologi ska öka. Det uttalade sy!et med detta och 
liknande program har varit att öka Europas självständighet i förhål-
lande till USA och Japan inom kvali"cerade teknik- och produkt-
områden.204 

Sammanfattning

Svensk försvarsindustri har under perioden 1946–1992 utvecklats 
under relativ politisk samsyn om nödvändigheten av att försvarsin-
dustrin var just svensk. Det har också funnits en samsyn om att för-
svarsindustrin ska vara tekniskt högtstående, modern och bedrivas 
e#ektivt. Under den inledande perioden fram till 1960-talets mitt 
fanns en politisk enighet om omfattningen av satsningarna som kom 
att brytas vid 1960-talets slut. Försvarsindustrin gick då in i en fas då 
man sökte nya vägar. Det innebar mer av export, mer försök till civil 
produktion och mer av företagssamarbete

Man kan beskriva utvecklingen på många olika sätt. Några åter-
kommande teman i denna översikt har varit spänningarna civilt-
militärt, statligt-privat och utländskt-svenskt.  Motsatsparet stat-
ligt-privat har i huvudsak att göra med ägandet. Det är uppenbart 
att staten inte varit särskilt intresserad av att äga försvarsindustrin. 
Orsakerna har säkert varit $era – en att det kan vara en politisk be-
lastning, en annan att privata företag antogs ha lättare att få tillgång 
till den tekniska kompetens som behövdes och ytterligare en att ef-
fektivitet i produktionen lättare åstadkoms i privata företag. Staten 
spelade dock en stor roll för de privata företagen i form av bidrag till 
forskning och utveckling och krav på insyn och samarbete. Att det 
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statliga ägandet kunde vara ett problem för en verksamhet som hade 
lönsamhetskrav illustreras av FFV:s långvariga ansträngningar att bli 
ett privat bolag. Å andra sidan kan noteras att staten vid den ekono-
miska krisen vid 1990-talets början åter kom att stå som ägare till en 
stor del av den svenska försvarsindustrin.

Motsatsparet civilt-militärt är relaterat till diskussionen om stat-
ligt och privat men handlar mer om vilka produkter som utvecklades. 
Det är uppenbart att den teknik som utvecklades inom det militära 
området har fått viktiga civila tillämpningsområden. Det är också 
tydligt att den politiska inriktningen från 1970-talets början varit 
att företagen i allt högre grad borde utveckla produktion för den ci-
vila marknaden. I vissa fall, exempelvis för Saabs del, har regeringen 
varit villig att tillskjuta resurser för att underlätta övergången till civil 
produktion.  Detta har också varit en strategi för !era av företagen 
e"ersom en stor upplevd nackdel med produktion för försvaret har 
varit beroendet av politiska beslut som orsakat stora ojämnheter i 
beläggningen. Företagen har därför försökt utveckla civila produkter 
för att kunna fortsätta producera. Det har inneburit en förskjutning 
från produktionsinriktning till marknadsinriktning. 

Alltmer resurser har lagts på att utveckla marknadsföringskompe-
tensen inom företagen. Det gäller såväl den militära som civila delen 
av företagen men e"ersom marknaderna ser så olika ut så krävs olika 
typer av marknadsbearbetning. Detta är en av förklaringarna till att 
den civila produktionen under 1980-talet o"a organiserades inom 
särskilda företagsenheter, separerade från den militära verksamhe-
ten. Möjligheterna att skapa jämn beläggning genom att ha både civil 
och militär produktion har därigenom kommit att begränsas. 

Motsatsparet svenskt-utländskt åter#nns inom många områden. 
Ett område är importen. Att produktion av svensk militär materi-
el skulle kunna ske helt oberoende av utlandet är svårt, för att inte 
säga omöjligt. Det skulle ha inneburit extremt höga kostnader och 
kvalitetsbrister och gått ut över möjligheterna att genomföra sociala 
välfärdsreformer. Import av insatsvaror till försvarsproduktionen har 
varit nödvändig, liksom även i viss mån färdiga produkter. Detta är 
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en trend som förstärkts över tiden. Allt mer av framställningen av 
svenska försvarsprodukter har blivit beroende av importerat mate-
riel. Exporten har också ökat i betydelse. Det är också denna del av 
svensk försvarsindustri som varit mest politiskt känslig. Vapenexpor-
ten har varit noggrant reglerad men tillämpningen har !era gånger 
ifrågasatts. Samtidigt har exporten setts som företagsekonomiskt 
nödvändig för många företag. För att de ska kunna upprätthålla de 
långa serierna och få ner styckkostnaderna så har inte avsättningen 
på den svenska marknaden varit tillräcklig. Lönsamhetskraven har 
då nödvändiggjort satsning på utländska marknader. Ytterligare ett 
område där Sverige har mött utlandet har gällt företagssamarbete. 
Samarbete med utländska företag om teknisk utveckling blev under 
slutet av perioden allt vanligare. I en del fall har den lett till utländskt 
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Den svenska försvarsindustrin var ett viktigt inslag i den svenska linjen 
under det kalla kriget med fokus på fortsatt alliansfrihet. Erfarenhet-
erna från det andra världskriget medförde att statsmakterna insåg att 
Sverige skulle så långt möjligt vara självförsörjande på detta område. 
Genom beroendet av avancerad högteknologi till främst lu!- och sjö-
försvaret utvecklades ett materielsamarbete mellan Sverige och en rad 
västländer.

Birgit Karlssons studie av den svenska försvarsindustrin under det 
kalla kriget ger en "n översikt som länge har saknats i litteraturen. Den 
ger en fyllig empirisk ram och är en problematiserande framställning, 
som ställer forskningsfrågor som kommer till nytta för den framtida 
forskningen.

Birgit Karlsson drar de historiska linjerna fram till nuets utmaningar 
för den svenska försvarsindustrin. Det svenska politiska och industriel-
la dilemmat fanns under hela det kalla kriget och kvarstår tydligt även 
idag. Det är både ett säkerhetspolitiskt och ett försvarsindustriellt di-
lemma.
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versitet, samt prefekt för Institutionen för ekonomi och samhälle vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon har tidigare forskat 
om handeln mellan Sverige och Sovjetunionen e!er andra världskriget 
och särskilt studerat den amerikanska exportkontrollen av strategiska 
varor. Hon har också en bakgrund inom forskningen om internatio-
nella företag genom en företagsmonogra" om SKF. Företagssamver-
kan, som varit en viktig del av svensk försvarsindustri, har hon studerat 
i sin forskning om karteller.
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