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Reaktionen hos den som följt de se
naste årtiondenas offentliga debatt 

och den senaste veckans rubriker om 
svenskaflygplansprojektfårsäkert–vid
anblickenavdenrubriksomäransattför
mittframträdandehäridag–omedelbara
associationertillbegreppetmisslyckande,
ackompanjerat av ord som jävlar, jävlar
jävlar,gökunge,haverier,uteblivnaaffärer
–kortsagt,bekymmer.
Det finns därför anledning att redan

inledningsvisnämnanågraovedersägliga
fakta:
JASGripen är det flygplan som har

denlägstahaveristatistikenblandallanu
flygandestridsflygplan.

En samlad fristående internationell ex
pertis–oftaåterfunnenideninternatio
nellafackpresssomspeglarutvecklingen
i branschen – är också överens om att
Gripenochdessföregångareärflygplan
medgodaprestanda,välanpassadeförde
uppgiftersomålagtsdemavdetsvenska
försvaretochnumeraocksåfördeupp
gifter Sverige har i våra internationella 

åtagandeninomexempelvisEU:ssäker
hetssystem.
Saab, tidigareASJA,Aktiebolaget

Svenska JärnvägsverkstädernaAero
planavdelningen,ochinräknatdeinköpta
Malmöverkstäderna som tillverkade
det lilla flygplanetMFI, har exporterat
flygplantillblaSierraLeone,Pakistan,
Norge, Finland, Österrike, Tunisien,
Danmark, Sydafrika,Ungern,Tjeckien
ochThailand.Idensvenskadebattenlåter
detiblandsomomingetflygplannågonsin
såltstillnågon.Detäralltsåfel.Ochdet
är tråkigt attman ständigt ska behöva
påpekadetta.

Förundersökningen om eventuella mut
brottärnedlagdochavslutad.
När statsminister Per-AlbinHansson

1936 uttalade att vårt land så långt möj
ligt själv bör tillverka sina vapen, blev
detsjälvklartenenormhävstångförden
svenska försvarsindustrin. Regeringen
intebarauttaladeattvisjälvaskulletill
verkavåravapen,utankalladeindustrin
tillsigochskapadeaktivtförutsättning

Attsäljastridsflygplanochannanavancerad
försvarsmateriel

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V den 
1 september 2009 av Jan Nygren

Handlingar
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arna för den svenska försvarsindustrin 
–inteminstförflygindustrin.
Vad som föranledde detta vet ni alla.

Mörkamolnhadeåterigentornatuppsig
överEuropaochSverige,sommedsindå
tidaneutralitetspolitik,kändeansvarföratt
uppfyllakravetpåattkunnaklarasigsjälv.
Inteminstmedvetskapenomattdetsan
noliktskulleblisvårtattköpakvalificerad
materieliettlägenärhelavärldenskulle
efterfrågadennatypavprodukter.
Sverigebefannsigienperiodavlång

nedrustningefterdetförstavärldskrigets
slut och uppförsbacken var därför extra
långochbrantförnationenidetlägesom
Europaochvärldenvarpåvägini.
Andra världskrigets historia känner ni

allaocksåihuvudsaktill.Jagtänkerså
lundaintefördjupamigiden.
FörASJA, sedermera Saab innebar

krigsårenattmantillsammansmedNohab,
senare Svenska Flygmotor levererade
drygt1000stridsflygplantillKunglFlyg
förvaltningen.Detvarmestadelslicenstill
verkadeflygplan,mensåsmåningomkom
deegenutveckladeflygplanenatttaöver.
B17ärförmångaenbekantbokstavs-och
sifferkombination som levererades under 
åren 1943-44.Det första riktigt egenut
veckladesvenskastridsflygplanet.

Så var grunden lagd för en svensk avan
ceradflygindustri.Mankanliteförenklat
säga,attdetvarriksdagochregeringsom
beställdedennainriktning.Ochsomdess
utomalltsåmycketaktivtmedverkadei
dessgenomförande.Efterkrigstidenmed
sin formulerade doktrin om alliansfrihet 

syftandetillneutralitetikrig,blevenstark
motor för egenutveckling av svensk och 
svenskanpassadkrigsmateriel.
Under kriget och en lång tid därefter

fanns,avlättförståeligaskäl,fråganom
exportintepådagordningenochinteens
i de politiskt ansvarigas sinnevärld.Det
gälldeattklaradeegnabehoven–basta.

Under efterkrigstiden fortsatte utveck
lingenavsvenskastridsflygplan.Tunnan,
Lansen,Draken,Viggen och nuGripen
är några av de namnmedborgarna lärt
känna.Deinvigdaanvänderbokstavs-och
sifferkombinationersomJ29,A32,J35,
AJ37osv.
Men,bådesynenpåexportochinteminst

desäkerhetspolitiskaförutsättningarnahar
påtagligtförändratsövertiden.
Omandravärldskrigetochdessupptakt

innebar en sorts ”seöverditthusdoktrin” 
avseendeförsvarsmaterielförsörjningen,så
blev efterkrigstidens förhållningssätt allt
merideologisk.
Det kalla kriget hade tagit sin början.

Och det påverkade naturligtvis diskus
sioneniSverigeochNorden.Försökenatt
bildaettnordisktförsvarsförbundstupade
påfråganomalliansfriheten.

Norge och Danmark anslöt sig till At
lantpakten 1949 och detta accentuerade
Sveriges ställning som alliansfritt land,
mittemellanstormakternasintressesfärer
inorraEuropamedansvarförattintebidra
tillattökaspänningenidennaregion.Det
faktum att våra två nordiska grannar gått 
mediAtlantpakten,ställdekravpåSveri
gessäkerhetspolitikattinteskapaensitua
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tionsomblevproblematiskförFinlandoch
därmednaturligtvisocksåförossochför
NorgeochDanmark.Alliansfrihetsyftande
tillneutralitetikrig,blevommöjligtännu
viktigareäntidigare.

Ett starkt försvar och en inhemsk för
svarsindustri som kunde tillverka och 
vidmakthålla avancerad materiel för en 
krigssituationblevdet ”varumärke” som
skullevisavärlden,men framför allt na
turligtvis Sovjetunionen att den svenska 
alliansfriheten höllmåttet. En stor och
hyggligtutrustadvärnpliktsarmé,ettstort
ochavanceratflygvapenochen inhemsk
kompetent försvarsindustri blev detta
varumärkesspets.Inteminstdensvenska
flygindustrin imponerade på utländska
säkerhetspolitiskabedömare.
Omdensvenskasäkerhetspolitikenfinns

oerhörtmycketattsäga.Alliansfrihetens
innehåll,förhållandettillUSA,varförfick
jagochallaandrasomvärnpliktigaalltid
slåssmotfiendenfrånöst?Dettaintresserar
migväldigtmycket,menliggerliteutanför
rubrikenförmittanförande.
Ettförhållandehardockbetyttmycket

för den svenska försvarsindustrins t ex 
den svenska flygindustrins utveckling,
ochdetärförhållandettillUSAochdetta
landsteknologiskarikedom.Återkommer
tilldetta.
Under1950-och60-talenvarfråganom

export intesärskiltuppmärksammad.Det
etiopiskaflygvapnetköpteunderslutetav
1940-taletochbörjanav60-taletdrygt40
B17 flygplan. Samma land köpte Saab
Safir ochÖsterrike köpte ett antal 29:or 

–alltsåTunnan.Såvittjagkanutrönaav
hävdernaförorsakade ingenavdessaför
säljningarnågonstörrediskussion.
Detärvälislutetpå60-taletsomdiskus

sionenomvapenexportensförutsättningar
tarfart.Dock,deprincipiellariktlinjerna
för vapenexportreglerna, somvi huvud
sakligenkännerdem,ficksinutformning
iettinterpellationssvaravTageErlanderi
riksdagenredan1956.Exportförbudråder.
Regeringen beviljar licenser och sådan 
exportlicenskanintegestillländersombe
finnersigikrig,interntellerinternationellt.
Inte heller beviljar regeringen licenser om 
osäkerhetomländersinreochyttreförhål
landeråder.Dettaärensammanfattningav
vadErlanderdåsa.

Den nuvarande utformningen av rikt
linjerna tog riksdagen 1971 och i sina 
grundprinciper liknardessadetErlander
sa1956.
Exportlagstiftningenochframföralltde

battenomkringvapenexporthar,enligtmitt
sättattsedet,ettavgörandeinflytandepå
detsvenskapolitiskalivetsförhållningssätt
tillexportavflygsystem.Detharsjälvfallet
betydelse för annan vapenexport också,
menblirmerpåtagligidennadelavför
svarsindustrin.Jagåterkommertilldetta.
Under 1970-talet hamnar frågan om

exportavförsvarsmaterielänmerifokus
idenpolitiskadebatten.Försvarsmateriel
är dyrt och debatten om ekonomiska
påslag blir allt svårare att ta i taktmed
att det tidsmässiga avståndet till andra
världskrigetökar.
Detuppstårenalltmerpåtagligönskan
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isystemetattfåexporteraochdettamoti
verasavförespråkarnamedsäkerhetspo
litiskaargument.Genomattexporteratill
andra, godtagbara (naturligtvis) nationer
avlastarvidetsvenskaförsvaret,ellerom
ni så vill, de svenska skattebetalarna en
börda.Dettagynnarvårsäkerhetspolitiska
ambition att även i fortsättningenkunna
varasjälvförsörjandeinågonmening.
Andra,småmenopinionsmässigtstarka

organisationer och grupper, hävdar att
Sverigeinteskaexporteravapenöverhu
vudtaget.Den debatten har pågått,mer
ellermindreintensivtfrån1970-taletoch
framåt och i denna skärningspunkt har
beslutsfattarnabefunnit sig ochbefinner
sigänidag.
Storaförsvarsmaterielinköpärspeciella

tillsinkaraktär.Ochallramestspeciella
ärjustflygplansköp.Idenvärldsomdet
kallakrigetägderumblevstoramateriel
anskaffningaravtypenflygplansköpendel
av signalen om allianstillhörighet.USA
ochSovjetunionen använde naturligtvis
försäljningavdennatypavmaterielsom
en del i sina ambitioner att upprätthålla
inflytandeochbefästadenegnasfären.
Sverige, vars säkerhetspolitiska ambi

tionjuegentligenvaritochärdenomvända
jämförtmedstormakternaharjudärmed
aldrighaftdennadrivkraft isinaexport
ansträngningar,alltså”attutvidgasfären”
elleratt”skaffainflytande”.Viharmöjli
genattraheratländersomintevilltillhöra
någon sfäroch somhaftmöjlighetenatt
bedrivaendyliksolitärpolitik.Jagsäger
möjlighet,fördetäringenenkeluppgiftför

ettlandsomfanns/finnsinomstormakter
nasintressesfäratthållasigutanför.
Men, under kalla kriget redovisade

Sverigegrundläggande säkerhetspolitiska
motivförexportavkostnadskrävandeva
pensystemsomexempelvisstridsflygplan.
Alltså behovet av kostnadsdelning med 
andra, för att fortsatt ha råd att vara en
självständigproducentochvidmakthållare
avviktigförsvarsmateriel.Dettaunderen
tiddåmarknadenvarförhållandevissnäv.
Delsdärförattflygplanenihöggradvaran
passadeeftersvenskaförhållanden–densk
”svenskaprofilen”–ochdärförintelikaatt
raktivaförandra,delsdärförattmarknaden
ocksåbegränsadesavdetallianstrycksom
de inblandade utsattes för av stormakten 
eller–vilketinteallsvarellerärovanligt–
enstarkönskanfrånpartnertillstormakten
attvisaattmanvilltillhöraalliansen.Detta
bekräftasmedmaterielköpavprincipiellt
viktigart,texstridsflygplan.
Under perioden växte ocksåmateriel-

samarbetetmedUSA.Specielltvadavser
flygplansteknologi.Det är nog inte fel
att säga att USA efterhand upptäckte
att Sverige visserligen inte ville tillhöra 
någon pakt, alltså inte heller NATO,
men att svenska försvarsansträngningar
huvudsakligen riktade sig mot hotet 
frånöster.Attett litet landsomSverige,
alldelespåegenhandvarberettatttaett
sådant ansvar betydde naturligtvis för
den insiktsfulle amerikanaren, attman
avlastadesett tungtochdyrt jobb.Även
dettakräverenmycketlängreutläggning,
mendetfaktumattSverigeundernästan
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hela efterkrigstiden – inkluderande det
vikankalla”Vietnamperioden”–kunde
tillgodogöra sigmycket av amerikansk
licenskrävandeteknologikanknappastha
någonannanförklaringändennainsikthos
deamerikanskamyndigheterna.
Men, detta innebar också restriktioner

avseendemöjlighetenattexportera.Avan
cerad teknologi som hade amerikanskt 
signum, ville naturligtvisUSAocksåha
kontroll över. Inget konstigtmed det.
Men,detinnebarocksåenvisssjälvpålagd
restriktionvadavserexportavavancerad
materiel.Omdetipraktikenbetyddenå
gotförvåraexportmöjligheterärdäremot
svårareattavgöra.
Under1970-och80-talenfortsätterden

offentligadebattenomvapenexporten.Inte
minst anförd av Svenska Freds och Skil
jedomsföreningen,menockså anammad
av många liberala och socialdemokratiska 
organisationerochorganisationerlängreut
påvänsterkanten.Vapenexportenbleviallt
högregradenfrågaommoral.
Minbildärattdennadebattdelvisunder

blåstesavattdensvenskasäkerhetspoliti
ken–alliansfrihetsyftandetillneutralitet
ihändelseavkrigivåromvärld–dåide
battenavföreträdarefördennalinjefram
ställdessomnågotsomvarhögremoraliskt
ståendeänexempelvisettmedlemskapien
allians.Vårsäkerhetspolitiksominnebar
en viss obundenhet gav förvisso Sverige en 
plattformattagerautifrån,somexempelvis
medlarepådetinternationellafältet.Men
möjligheten att utnyttja denna situation
var med största sannolikhet mer beroende 

avdetpersonligaengagemangethosOlof
Palme och hans politikergeneration, än
pågrundernaidensvenskasäkerhetspo
litiken.
Dettaärhellerinterubrikenfördagens

ämne,menjagkanintelåtabliattpåpeka
att varje nations säkerhetspolitiska lös
ninghartilluppgiftattskyddalandetmot
inblandningikrigochandrafasor.Attden
svenskasäkerhetspolitiskalinjen,somjag
personligentyckervarochärmycketklok
– vill jag understryka – skulle vara av
högremoralännågotannatdemokratiskt
landsvaldalinje,ärnaturligtvisintesant.
Sammantaget skapadedenna situation

en konstant politisk ”vånda” inför stora 
exportansträngningar. Den s k Boforsaf
färengjordenaturligtvisintesakenbättre.
Krigsmateriel somhade fått exportmyn
dighetensvälsignelse,fickexempelvisinte
promoverasavdesvenskaambassaderna.
Inget departement hadedåuppgiften att
stödjavapenexport,ensomdenvargod
kändavdenavregeringeninstiftadeex
portkontrollmyndigheten.Ettförhållande
somvaradeenbrabitinpå1990-talet.
Inteförränimittenav90-taletfickUDen

ambassadörmedansvarförexportstödtill
försvarsindustrinochdåinrättadesockså
de skKRG-grupperna, ”Koordinations-
ochreferensgrupperförförsvarsmateriel
export”.Dock,dennastrukturtilldelades
inga pengar och enligtmitt förmenande
gjorde konstruktionen att den befann sig 
underdenpolitiskahorisonten.Ickeförty
villjagunderstrykaattkontaktytornamel
lanindustriochdepartementförbättrades
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och de ansvariga ambassadörerna gjorde 
vaddekundeochoftalitetill.
Det har sålunda långsamt blivit bättre

men, själva andan,”våndans” förhåll-
ningssätt lever kvar. Problemet med
stora försvarsmaterielaffärer, exempelvis
stridsflygplan,ärattdetjuegentligeninte
finnsnågon”riktigmarknad”.Affärernaär
iallrahögstagradpolitiska.Detärytterst
regeringaripresumtivaköparländersom
fattar besluten och då ingår en rad olika 
sakernumeraiövervägandena:

▪ Säkerhets- och utrikespolitik: Passar det 
”system”manköperinidensäkerhets
politiskabildsomregeringen/parlamen
tet/nationenvillförmedlatillomvärlden
ochsinaegnamedborgare?

   TaexempletFinlandnärmanstrax
efter murens fall upphandlade ett
flygsystem.MansanejtillGripenoch
köpteF18,ettstortamerikansktflygplan
medmycketkraftochlångräckvidd.I
Sverigevarförvåningenstor–behövde
verkligenFinlandettplanavdensorten.
Inågonsortsobjektivflygplansmening
ärvälsvaretmöjligennej.Bortsettfrån
att vårafinska grannar sällan omens
någongång,köptnågotsominteärfullt
utvecklat och klart.Och det var inte
Gripenviddettatillfälle.
Men förmig är det fullt förståeligt

att Finland,med köpet avF18, san
nolikt ville markera oberoende och 
visaomvärldenattmannukanköpaett
amerikanskflygplanmedräckviddtill
Moskva och tillbaka. Punkt och slut.

Det borde vi inte blivit så förvånade 
över.
PolensköpavF16,därGripenockså

varettavdekonkurrerandeflygplanen,
ärettannatexempel.Deflestabedömare
är överens omatt Polens val avF16
varenklarmarkering frånpolsk sida
attmanvilletillhöra”USA:svänkrets”
och att denna önskan verifierades av
valetavstridsflygplan.

Alltså–säkerhets-ochutrikespolitikenär
enviktigingrediensivalavflygsystem.

Denandraviktigaparameternär:

▪	 Industristöd, eller offset: Varje nation 
med självaktning kräver minst ett
hundraprocentisåkalladoffset.Dvs
motköp,ellermerkorrekt industriella
investeringar som ger långsiktig effekt 
för teknisk utveckling och sysselsätt
ning i landet.Detta kräver i sin tur
medverkanavannanindustriilandet.
Omdettakanmycketsägas.Ingengillar
det,mendetärettfullt legalt inslagi
handelsaktiviteter som rör försvarsma
teriel.Ochdetkrävermycketarbeteoch
drarstoraresurser.

Entredjeavgörandepunktär:

▪		 Nationella garantier: Ingen affär av
dennadignitetkangörasupputanatt
nationen ställer ut garantier för lång
siktigtpartnerskap.Imångafallgäller
dessa garantier också finansiering. I
Sverige betyder det inblandning av
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bådeExportkreditnämndenochSvensk
Exportkredit.Denenabeviljargaranti
ochdenandrafinansierarden.

Och slutligen:	

▪	 Prestanda:Alldeles självklartmåste
produkten – alltså i det här fallet
flygplanet och systemen runtomkring
–uppfyllavissaminimikrav.Men,de
flygsystem som konkurrerar om kö
parnaidaguppfylleriprincipdekrav
somköparenställer.

Slutsatsen avdetta är enkel: Ingenflyg
plansaffär eller någon annan stor för
svarsmaterielaffär kan genomföras utan
hundraprocentigt stöd från den egna re
geringenochytterstparlamentet.Ochdet
kräverstatsministernsochandraministrars
aktivaagerande.

Inblandade industrier i Sverige med 
Saab i spetsen,konkurrerarpåenmark
nad därUSA, Frankrike,Ryssland och
etteuropeisktkonglomeratmedTyskland
ochEnglandispetsenärdestorahuvud
aktörerna.
Alladessaländerharstarkainflytande-

ambitioner, samtligamed behov av att
utvidgasinindustriellabas,ochsamtliga
dessaländersregeringarstöderhelhjärtat
exportansträngningarinomförsvarsmate
rielområdet.

Hur har det sett ut och hur ser det ut i 
Sverige? Jag har tidigare kort berört de
makropolitiskamotiven.Deger intenå
gonvidarehävstångidennadebatt.Och

detfinnsintesåmycketattsägaomdet.
Sverigeharingamaktpolitiskaambitioner
liknandestormakterna.Ingetjagbeklagar.
Men detta borde inte vara avgörande för 
nivånpåengagemangochorganisatorisk
struktur för att bistå försvarsindustrin i 
allmänhet ochflygindustrin i synnerhet
medöppethelhjärtatstöd.Alltnaturligt
visunderförutsättningattexporttillstånd
beviljats.Av agerandet från denna och
tidigareregeringarsynesansträngningarna
helatidenblihalvhjärtadeochmittintryck
ärattdehelstinteskasynas.Varför?

Ambivalens,somharsinrotidenpoli
tiskavåndajagförsöktbeskrivatidigare,
ärvälordetsomärgiltigtförattbeskriva
läget.
I konkurrentländerna har sedan länge

funnitsspeciellaorganisationeriregerings-
kanslierna för att stötta och medverka i att 
dennatypavaffärerblirav.

I Sverige har det aldrig funnits någon så
danorganisation.Tvärtomsomjagnämnde
tidigare har det ju snarare varit otillåtet att 
sysslameddyliktävenomaffärernafått
godkäntavmyndigheterna.
PåmintidiFörsvarsdepartementetvar

detmaterielenhetenschef,dåHansPalm,
sommerellermindreilönndomfickägna
sig åt visst industristöd. PåUtrikeshan
delsdepartemenet fanns det faktiskt en
intresserad själ och det var dåvarande
statssekreterarenCarl-JohanÅberg,men
iövrigtvardetganskatunt.
Undersenaretidhardetväliochförsig

blivitmeraccepteratattstötta–iallafall
storaansträngningarsomstridsflygplans
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försäljningar.Mennågonorganisationför
dettafinnsfortfarandeinte.
JagnämndetidigaredetsåkalladeKRG-

arbetet.Alltsåkoordinationsarbetetmellan
industrinochiförstahandUtrikesdeparte
mentetochFörsvarsdepartementet.Ettbra
initiativ,menlångtfråndestrukturersom
vårakonkurrenterarbetarmed.
Enda gången vi sett exempel på em

bryottillensådanstrukturvarinförGripen- 
affärenmedThailand,dådåvarandestats
sekreterarenLarsDanielsson skapade en
organisation i statsrådsberedning i god 
samklangmedFörsvarsdepartementetoch
andra berörda departement. I övrigt har
arbetet skötts genom heroiska insatser av 
enskildapersoner iFörsvarsdepartemen
tet.Utrikesdepartementet ochFörsvarets
Materielverk.Men, varje gångmåste en
nyinformellstrukturskapasochoftastsker
dettaadhoc.
Varbefinnerviossidagsläget?Låtoss

börjamedsäkerhetspolitiken.
Alliansfrihetenbestår,menneutralitets

begreppetharförändrats.Viskanuhaen
möjlighet förklaraossneutrala.Mendet
äringetgivet,snararetvärtom.Videltari
EU:ssäkerhetssystem.Viställertrupptill
förfogandeunderNATO-ledning, därför
attdeärdeendasomharkapacitetattleda
dennatypavoperationer.
Vårdoktrinsägervälegentligenattdet

bästaförossäratttillsammansmedandra
länder i Europa eller annorstädes, helst
underFN-flaggmen inte nödvändigtvis,
bekämpa konflikter på andra ställen så
attdeintespridersigtillhemmaplan.Och

skulledetändåutvecklastillkrisellerkrig
pådenskandinaviskahalvön,ellernord
områdena,harvimeddelatattvikommer
atthjälpavåragrannaromsåbehövs.
Ochdettahörintehellertilldennarubrik,

menjagmåsteändåfåsägadet:attställa
uppförvåranordiskagrannarärentanke
somjagverkligenuppskattar.Men,visom
ärsåräddaförallianserharnulämnaten
ensidigdeklarationomattviställeruppi
fromförhoppningomattvåragrannarska
hjälpaoss.
Ärdetbättreän förpliktandeavtalom

stödtillvarandra?Jaglämnarfråganöp
pen.

Efter murens fall konstaterar vi också att 
stora delar av den svenska försvarsindu
strinintelängreärsvensk.Undantagetär
Saab,somdockharenstorinternationell
försvarsindustrisomdelägare–nämligen
BAE-System.Vi har en kompetent för
svarsindustriiSverige,meninteensvensk
försvarsindustrilängre.
Våraförsvarssystemharunderperioden

NATO-anpassats.Avde skäl jagnämnde
ovan.Samarbeteutomlandsmedandraär
denvägdensvenskasäkerhetspolitikenvalt
föratthindrakonflikterattspridasighit.
Alltså,denmaterielFörsvarsmaktennu

använder ska inte vara specifikt svensk.
Tvärtom,denskavaramöjligattinrangera
iinternationellastyrkorochdåmåsteden
ihöggradvaranpassad.

Försvarsmaterielanskaffningsdoktrinen 
äridag:köppåhyllan!Motiveradjustav
detfaktumattnågonspecifiksvenskprofil
inte längre är önskvärd.Tvärtom!Sam
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tidigt sägerdoktrinenattvi ska satsapå
internationellt samarbete avseende utveck
lingavmateriel.Detlåterbestickandevid
förstapåseende,menförattkunnainleda
sådanasamarbeten,måstemanhamedsig
någotibagaget.Vemvillsamarbetamed
någonsominteharnågotatterbjuda?Om
nationennumeraskaköpa”frånhyllan”,
lärjualltsvenskinitieratutvecklingsarbete
långsamtupphöra.Detledertillattexport
ansträngningarna blir ännu angelägnare.
Men, utan seriöst exportstöd. Läsaren
förstårsäkertdenmärkligamoment22-si
tuationsomnuuppstått.
ÄvenomNorgesanejtillGripen,påett

sättsomdessutomintevarsärskiltsnyggt,
ochallianskittetfortfarandeärstarktinom
NATO,harjurimligendegrundläggande
förutsättningarna för export av svenska
stridsflygplan ökat under de senaste 20
åren.
Densvenskaprofilenärbortavilketju

bör gynna exportansträngningar, och al
lianskittetär–trotsNorgesbeslut–idag
ändånågotmerlösligtändetvarunderdet
kalla kriget. Jag vill understryka att det
fortfarandefinnskvar,menmergenom
trängbartäntidigare.Inteminstmedtanke
påSverigesförhållandetillNATO.

Men detta lösligare kitt kan inte genom
trängasutanpåtagligt,aktivtochsynligt
stödfrånansvarigapolitiker.
Enviktigfrågaisammanhangetärna

turligtvisomdetidigaresäkerhetspolitiska
motivenförexportavtungförsvarsmate
rielsomstridsflygplan,kanmotiveraspå
sammasättsomtidigare?

Svaretärnoghuvudsakligennej!
De tidigaresäkerhetspolitiskamotiven

– kravet på självständigmaterielförsörj
ning – är rimligen utsuddade.Nufinns,
som sagt, inga krav på specifik svensk
profil.IställetställskravpåNATO-inter-
operabilitetochpåattFörsvarsmaktenska
köpafrånhyllanochinledainternationella
samarbeten.Dettaärdefinitivtavgörande
spikaridentidigaremotivkistan.
Det finns emellertid andramotiv och

de har varit giltiga även tidigare,men
detkrävsettvisstpolitisktmodförattta
debatten med dem som av moraliska eller 
etiska skäl inte vill att vi ska exportera
någon försvarsmaterial alls.Motiven är
inte lika säkerhetspolitiskt relaterade
längreochdärmedintesåglamorösa,om
uttryckettillåts,menvarförkrånglatilldet.
Så länge exportansträngningarna håller
siginomramenförexportlagstiftningens
regelverkavseendeländervalärdetenligt
minuppfattninghögstrimligtmedettväl
utvecklatexportstöd.
Densvenskasäkerhetspolitiskahistorien

harmedverkattillattvifåttenavvärldens
mest kvalificerade och avancerade för
svarsindustrier. Framför allt gäller detta
stridsflygplanstillverkning i jämförelse
medandraländerochprodukter.Sverige
är ett av kanske fem, sex länder i värl
den som på egen hand kan konstruera
och vidmakthålla denna typ av system.
Detta är en resurs som rimligenbör be
varas och utvecklas. Investeringarna är
gjorda, kunskapen och utvecklings- och
produktionsapparatenexisterar.Setturett
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europeiskt säkerhetspolitiskt perspektiv
ärdettaentillgångsomhelaEuropakan
nyttiggörasig.

Allt talar för att vi kommer att få se en 
struktureringavdennaindustriiEuropa.
Självklartbörvårkompetensupprätthål
las genomexempelvis kraftfullt stöd till
export,förattviiframtidenskakunnavara
mediochblienpartavdennastrukture
radeindustri.Fördettafinnsbådesäker
hetspolitiskaochindustriellamotiv.
Så länge vi har en väl fungerande

vapenexportkontroll synes mig enda
skäletattintevågatastegetmotenöppen
och organiserad exportstödsstruktur, där
regeringoch riksdag tar ledningen, vara
denpolitiskarädslanatttadebattenmed
totalförbudsanhängarna.
Ettprincipielltnejtillallexportavför

svarsmateriel,sägerjuegentligenattbara
den som har en egen försvarsindustri har 
rättatthaettmilitärtförsvar.Tyrättenatt
köpa,omman inteharenegen industri,
bygger ju logisktpåattnågonannanfår
sälja. Principiellt exportförbud, eller in
ställningenattvi inteskatillverkanågra
vapen, är enligtminmening en väldigt
chauvinistisk inställning.Det borde inte
varasåsvårargumenterat.

Dessutom har Sverige fortfarande 
alliansfriheten inskriven i sin säkerhets
politiska doktrin.Det ställer vissa krav
påtillgångtillkompetensochindustriell
struktureftersomdetfortfarandeärsåatt
iettskarptlägekommeralliansernaattse
till att deras medlemmars krav tillgodoses 
först.

Avgörande för regeringens och riksda
gens inställning till själva stödet till ex
portansträngningarnaärattdettainteären
vanligmarknad.Denärigrundenpolitisk,
ochskavivaramedochtävlakräverden
nu,liksomtidigare,enaktiv,organiserad
medverkan från den svenska regeringen 
ochdessmyndigheter.
Ambivalensen i det politiska systemet

haralltså,enligtminmening,tidigaretill
största delen berott på känslan av obe
hag inför att det handlar om just vapen.
Åtminstone utåt i den publika debatten.
Dettatrotsattdetfinnsgoda,logiskaoch
etisktförsvarbaraargumentsomtalarför.
Internt i beslutande församlingar är det
sålundainteriktigtlikabesvärande.Och
nu,närdemerideologisktsäkerhetspoli
tisktanknutnamotivenförsvagats,blirdet
pånågotsättännuknepigareidenpublika
debatten,trotsattdetegentligenbordevara
tvärtom.Detharvaritlättatthängauppar
gumentationenpåattexportenstödjervåra
egnasäkerhetspolitiskaansträngningar.
Dennuvaranderegeringen– iallafall

valdadelaravden–hardessutomdrabbats
av en annan ideologisk blockering som har 
attgörameddenhosnågra,ideflestaandra
fall, relevanta inställningen att politiken
ska inte blanda sig i det som marknaden 
kansköta.Viharsålundakunnatkonstatera
envissberöringsångestmedflygindustrin
ocksåavdettaskäl.

Jag kan återigen konstatera att det inte 
finnsnågonnormalmarknadfördennatyp
avprodukterochdärförärdethögstmoti
veratochengrundläggandeförutsättningatt
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detpolitiskasystemetärmediprocessen.
Vårakonkurrentergördetochdetärtillåtet
enligt alla internationella överenskom
melser.
Varförintevi?
För ca fem år sedan, alltså 2004, tog

dåvarandechefenförMilitäraenhetenpå
Försvarsdepartementet,DanOlsson,fram
ett internt underlag vars huvudambition var 
attsökaskapanågonformavorganisation
för exportstöd.Han hade sett vådan av
bristenpåenorganiseradstuktur.Framför
alltförGripenexporten,eftersomdennaak
tivitetändåansågsangelägen,togmycket
tidochkraftmensaknadejuststrukturdär
allainblandade;industri,departementoch
myndigheterkundesamverka.

Detta var under den dåvarande social
demokratiskaregeringen,ochLeniBjörk
lundvarförsvarsminister.Dettautkasthar
sedandessvalsatrunt,diskuterats,återvänt
till skivbordslådan, plockats fram igen,
återvänt, fåttny skepnadunder alliansre
geringen, ånyo diskuterats, återvänt till
skrivbordslådan–såhardetfortsatt.
Mittintryckärattallaegentligenvarit

positiva,men av någon anledning har
ingethänt.Jagkanintehittanågonannan
förklaringän”våndan”.

Bakom de nu aktuella beskeden från 
den brasilianske presidenten (sept 09)
att hans land nu tänker inleda förhand
lingarmedFrankrikeomköpavettfranskt
stridsflygplan och alltså enligt honom
ratardetsvenska,finnsskälatttroattden
svenska våndan spelat roll.Affären är i
skrivandestund,trotsuttalandet,formellt

inteavgjord,menuppförsbacken fördet
svenska alternativet har naturligtvis inte 
blivit mindre i och med uttalandet från 
presidenten.

I samband med dessa besked startar 
återigendiskussionenomdet är lönt att
fortsättaattförsökasäljaGripen.Enfråga
somkommerattställasiänhögregradom
denbrasilianskepresidentensuttalandeblir
verklighet.
Det är förstås i sig en relevant fråga.

Problemetärdockattdenpolitiskavåndan
gör att vi aldrig vet hur vi skulle klarat 
konkurrenssituationenomvi– ialla fall
iförhållandetillvårstorlek–gjordelika
mycketsomvårakonkurrentervadgäller
politisktstöd.
Denfranskepresidentenhargjortminst

tresynligaresortillBrasilienunderdentid
försäljningsansträngningarnapågått.Vid
etttillfällehadehanmedsigsjuministrar
isinregering!
Somviundersensommarenkundeläsai

Dagens Industri har varken statsministern 
ellerutrikesministernvaritpåbesökiBra
silienunderdennaperiod.
Visst, Sverige ärmindre änFrankrike

och spelar förvissoenmer tillbakahållen
roll i världspolitiken,menvivet egentli
gen inteomdetärdärförviharproblem
elleromproblemenmöjligenkanberopå
halvhjärtadeinsatserfrånviktigadelarav
hemmalaget.
Kravenpåatteventuelltavståfrånex

portansträngningarkanbarataspåallvarom
vigjortalltvadvikunnatochändåmiss
lyckats.Denreferensramenharviinte.
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Rättskadockvararätt.IFörsvarsdepar
tementetfinnsdetenvilja.Försvarsminis
terTolgforsharvaritpåbesökiBrasilien.
Så ock utrikeshandelsministern och några 
statssekreterare.Detländerdemtillheder.
Men,deträckerinte.
IsambandmedMarieHafströmsmyn

dighetsutredning kom frågan exportstöd
upp igen.UlfHammarström, hemvänd
från EuropeanDefenceAgency, EDA,
i Bryssel hade uppdraget att titta över
exportstödsverksamheten. Frågan drogs
in i den Hafströmska utredningen och nu 
förtäljerryktetattregeringenärpåvägatt
fattabeslutomenexportstödsmyndighet!
Det exakta innehållet är av förklarliga
skälintekäntavmigochmöjligenärdet
merminaochandrasförhoppningarsom
spelarossettsprattänattdetfaktisktskulle
förhållasigpådettavis.
Utformningenavensådanmyndighetär

också av största intresse för att utröna om 
dettaärenambitionshöjningfrånregering
enssida,ellerettsättattfrånpolitiskthåll
baraflyttaöveransvaretfråndetpolitiska
livettillenmyndighet.Myndighetstanken
ärbra,mendetbefriarinteansvarigami
nistrarfrånåtminstonedelaravdentypav

arbetesomFrankrikespresidentSarkozy
visatexempelpåiBrasilien.
Men,likvälomjagläggertilldenartikel

som Alf Svensson och Michael Oskarson 
skrevpåDagens industris debattsida un
der rubriken ”Köp inte frånhyllan”och
dessutomtrorattdettaärettexempelpå
engryendeinsiktombehovetavenändrad
försvarsmaterielpolicy blir jag ändå lite
upprymd.

Om artikelns innehåll möjligen skulle 
bita – Svensson ochOhlsson är ju inte
ensamma i sin uppfattning – och en ny
exportstödsmyndighetmedmusklerdess-
utom skulle inrättas, ochdetta är ett ut
tryckförenambitionshöjningocksåhos
regeringen och dessmedlemmar, finns
möjligheterattutvecklakompetenseninom
svenskförsvarsindustri–isynnerhetinom
flygindustrin.
Medtankepådennasakshistoriaborde

jagvaraenaningpessimistisk,menhoppet
ärjudetsistasomövergermänniskansägs
det.Ochdetgällerävenmig.

Författaren är direktör och ledamot av
KKrVA.

  


