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Den internationella försvars-
industrin har under de senaste 15
åren genomgått en radikal om-

vandling.1 Efter en lång period av massiv
upprustning i världen under början och
mitten av 1980-talet följde en period av
minskad rustning under slutet av 1980-ta-
let och första hälften av 1990-talet.2 Ned-
gången var till stor del ett resultat av det
kalla krigets slut men också p g a att ett
flertal betydande konflikter i tredje värl-
den avslutades (bl a kriget mellan Iran och
Irak). Som ett resultat av de stora försvars-
nedskärningarna, ökande utvecklings-
kostnader och hårdnande konkurrens på
exportmarknaderna har försvarsindustrin
tvingats omstrukturera och rationalisera.
Den globala försvarsindustrin är idag allt-
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mer koncentrerad, privatiserad och interna-
tionaliserad. Denna artikel inleds med en
översikt av den pågående omstrukture-
ringen av den internationella försvars-
industrin med fokus på USA och Europa.
Därefter analyseras den internationella
försvarsindustrins framtidsutsikter. Arti-
keln avslutas med en presentation av tre
olika alternativ för försvarsindustrins fram-
tida roll i den svenska försvarspolitiken.

Situationen idag – en översikt
Omstruktureringen inom försvarsindustrin
har varit dramatisk. Som en följd av det
kraftigt minskade försvarsutgifterna efter
det kalla krigets slut inleddes i USA i bör-
jan av 1990-talet en snabb omvandling av
försvarsindustrin med Pentagon som stark

1 För analyser av försvarsindustrins förvandling se t ex: Andersson 2000, 2001, 2002, 2003a,b;
Bitzinger 2003; Schmitt 2001, 2002, 2003; Axelson & James 2000; Mörth 2000; Grant 1999;
Marcusen & Costigan 1999; Hagelin 1998; Gansler 1997; Pierre 1997; Sandström & Wilén 1993.

2 Sedan mitten av 1990-talet har dock nedgången planat ut och till och med vänt uppåt i vissa
länder.
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pådrivare.3 En serie sammanslagningar och
nedläggningar förvandlade de 20 största
försvarsindustriföretagen till fyra försvars-
jättar: Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon
och Northrop-Grumman.

Omstruktureringarna i USA följdes noga
i Europa. Skapandet av de amerikanska
försvarsjättarna med starka positioner i
både civila och militära sektorer orsakade
stor oro bland europeiska försvarsindustri-
företrädare, politiker och EU-tjänstemän.4

Inte minst Boeings övertagande av strids-
flygtillverkaren McDonnel Douglas väckte
oro då det ”Nya Boeing” inte bara skulle
dominera den civila flygmarknaden utan
även den militära.

För att möta konkurrensen från den
”nya” amerikanska förvarsindustrin inled-
des även en omfattande omstrukturering
inom den europeiska försvarsindustrin.
Nationella sammanslagningar och rationa-
liseringar hade visserligen redan påbörjats
på 1980-talet i bl a Storbritannien, Tysk-
land, Frankrike och Sverige men accelere-
rade under 1990-talet.5 I slutet av 1990-ta-
let började gränsen nås för nationella sam-
manslagningar då det i många länder ska-
pats nationella försvarsindustrikonglo-
merat med, eller nära på, monopol i sina
hemmamarknader.

Det stod dock klart att det inte räckte
med att rationalisera den europeiska för-
svarsindustrin på nationell basis. Den sam-
tidiga kollapsen av inhemsk efterfrågan

och exportmarknaderna i tredje världen
innebar att ingen av de europeiska aktö-
rerna var tillräckligt stor för att överleva
på egen hand. Ivrigt påhejade av nation-
ella regeringar började därför den europe-
iska försvarsindustrin att samarbeta över
gränserna på ett sätt som tidigare varit
otänkbart. Idag består den europeiska
försvarsindustrin av ett litet antal stora
aktörer: brittiska BAE Systems, brittisk-
franska Thales, tysk-fransk-spanska
EADS och italienska Finmeccanica. Dessa
företag är nära sammanlänkade med var-
andra i ett intrikat nätverk av gemensamt
ägda bolag och projekt. Den övriga euro-
peiska försvarsindustrin är grupperad runt
dessa större bolag.

Omstruktureringen av försvarsindustrin
har inte bara skett i USA och Europa utan
även på global nivå. Ett antal transatlantis-
ka samarbeten har inletts och flera trans-
atlantiska köp av försvarsindustriföretag
har skett. Bland dessa uppköp kan brit-
tiska BAE Systems övertagande av amerik-
anska Tracor och flera av Lockheed Mar-
tins försvarselektronikdivisioner nämnas
samt amerikanska One Equity Partners köp
av tyska varvskoncernen HDW (ägare av
bl a Kockums). Andra exempel på amerik-
anska uppköp av europeiska bolag är Ge-
neral Motors köp av Schweiziska Mowag
och General Dynamics köp av spanska
Santa Barbara.

Europeiska och amerikanska försvars-

3 Marcusen & Costigan 1999; Gansler 1997.

4 Mörth 2000; Schmitt 2000,s 25-26.

5 Andersson 2002; Wulf 1993; Brzoska & Lock 1992.
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industriföretag samarbetar idag med, eller
köper, även försvarsindustrier i andra län-
der. Då de flesta länder utanför Nordame-
rika och Europa inte har resurser att ut-
veckla avancerade vapensystem motive-
ras samarbete ofta av försök till export.6

Franska företag har t ex köpt in sig i den
brasilianska försvarsindustrin och brittiska
företag köpt in sig i den sydafrikanska.
Amerikanska företag har i sin tur tagit över
företag i Australien och Sydkorea.

Den svenska försvarsindustrin ingår
också i det internationella försvarsindustri-
samarbetet. Bland de större internationella
projekten som svensk försvarsindustri är
inblandade i märks bl a stridsflygplanet
Gripen (tillsammans med Storbritannien),
artillerispaningsradarn Arthur (tillsammans
med Norge), radarjaktroboten Meteor (till-
sammans med Frankrike, Tyskland, Stor-
britannien, Italien och Spanien), ubåten
Viking (tillsammans med Danmark) och
artillerigranaten Excalibur (tillsammans med
USA).

Som säkert många känner till är den
svenska försvarsindustrin utifrån ett
ägarperspektiv inte längre speciellt
svensk. För att spegla denna verklighet
benämns den svenska försvarsindustrin
numera också av statsmakterna som
”Försvarsindustrin i Sverige.” Idag ägs
Saab till 35 % av Brittiska BAE Systems,

medan Bofors Defence i Karlskoga, Alvis
Hägglunds i Örnsköldsvik och Kockums i
Karlskrona och Malmö alla har utländska
ägare.

Framtidsutsikter
Vad är då framtidsutsikterna för den inter-
nationella försvarsindustrin? Idag domi-
nerar USA den internationella försvars-
industrin stort. Omstruktureringarna av
den amerikanska försvarsindustrin har lett
till en handfull jättekoncerner med mycket
stora resurser för FoU och marknadsför-
ing. Den planerade massiva ökningen av
de amerikanska försvarsutgifterna  under
kommande år innebära att det kommer att
finnas ytterligare stora resurser för nya
projekt och beställningar i framtiden.7

Samtidigt har det visat sig att den tradi-
tionella amerikanska försvarsindustrin inte
kan ta nya kontrakt för givna. En bety-
dande del av de ökade försvarsutgifterna
är kopplade till kampen mot terrorismen.
Och krigen i Afghanistan och Irak har vi-
sat att det är delvis nya typer av utrust-
ning och teknologier som efterfrågas. Det
finns t ex ett minskat behov av tungt artil-
leri och avancerade jaktplan och sådana
beställningar har också ställts in eller mins-
kats kraftig i volym.8 I stället är det mer
frågan om smygtekniker, sensorer och in-
tegrerade nätverkslösningar, vilka skall

6 Vissa länder kan till och med ställa som villkor att exporterande lands försvarsindustri köper in
sig i det köpande landets försvarsindustri.

7 USA står redan idag för 43 % av världens samlade försvarsutgifter.

8 Serieproduktionen av det i princip färdigutvecklade bandartillerisystemet Crusader avbeställdes
t ex av Pentagon då den var alltför tung för flygtransporter.
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möjliggöra att små styrkor med hög kapa-
citet snabbt kan identifiera och bekämpa
hot. Enligt amerikanska uppgifter besegra-
des talibanregimen i Afghanistan av färre
än 500 man ur specialstyrkorna och CIA
med hjälp av precisionsstyrd flygbomb-
ning.9

För den europeiska försvarsindustrin
ser situationen mörkare ut. Visserligen har
trenden av minskande försvarsanslag runt
om i Europa planat ut och till och med i
vissa fall vänt uppåt. Fallet har dock varit
mycket stort vilket haft dramatiska effek-
ter på den europeiska försvarsindustrin.
Mellan 1991 och år 2000 minskade t ex an-
talet direkt anställda i den franska försvars-
industrin med mer 80 000 personer, från
248 000 till 166 000, och försäljningen från
18,5 miljarder  dollar till 11,1 miljarder dol-
lar. Under samma period i Storbritannien
föll antalet direkt anställda i försvars-
industrin från 275 000  till 155 000 och för-
säljningen från 23,9 miljarder dollar till 19,2
miljarder dollar. I Tyskland föll antalet di-
rekt anställda inom försvarsindustrin från
39 000 till 16 000 och försäljningen föll från
6,8 miljarder dollar 1991 till 2,7 miljarder år
2000.10

Den för den europeiska försvarsindust-
rin så viktiga exporten har också drastiskt
minskat.

Transatlantiska länken
Vad kan då den europeiska försvars-
industrin göra? Då försvarsresurserna i
Europa är begränsade och knappast kan
tänkas markant öka är det inte längre möj-
ligt att utveckla större avancerade vapen-
system på egen hand. Ett alternativ är
därför att samarbeta mer med USA. Gene-
rellt spenderar USA tre gånger så mycket
pengar på försvarsmateriel som Europa och
fyra gånger mer när det gäller militär forsk-
ning och utveckling. Amerikanska företag
har redan utvecklat, eller ligger långt fram
i utvecklingen av avancerande vapensys-
tem och teknologier som smygvapenplatt-
formar, C4ISR-nätverk, femte generation-
ens jaktplan o s v. För europeiska företag
är det transatlantiska samarbetet en möjlig-
het att både få tillgång till avancerad tekno-
logi och den amerikanska jättemarknaden.
Det är på grund av dessa faktorer som flera
europeiska bolag aktivt söker amerikanska
partners eller försöker köpa in sig i amer-
ikanska försvarsindustriföretag.

Under senare år har en del transatlant-
iska försvarsindustriföretagsköp genom-
förts och ett antal strategiska samarbeten
upprättats mellan de stora amerikanska och
europeiska aktörerna. Bland dessa kan
BAE Systems samarbete med både Boe-
ing och Lockheed Martin inom Joint Strike

9 Det skall dock tilläggas att ca $70 miljoner i ”uppmuntringspengar” till Norra Alliansen och
diverser talibanledare som bytt sida också spelade en viss roll.

10 SIPRI Military Expenditure Database, ”Volume of arms production, export sales, and employment
in the arms industry: France, Germany, the United Kingdom, and the United States, 1991-2000”.
http://projects.sipri.se/milex/aprod/nationaldata/aprod_usa_fra_frg_uk.pdf
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Fighter-projektet nämnas. Lockhead Mar-
tin samarbetar i sin tur med Italienska Fin-
meccanica (civil- och transportflyg) medan
Thales och Raytheon respektive EADS och
Northrop Grumman samarbetar inom olika
områden.

Det är dock svårt för europeiska för-
svarsindustriföretag att etablera sig i USA
eller upprätta fördjupat samarbete med
amerikanska företag. Trots en lång histo-
ria av försvarsindustrisamarbete är det
transatlantiska samarbetet idag mindre än
på många årtionden. Mycket tyder på att
både den amerikanska försvarsindustrin
och administrationen i Washington förlo-
rat sin tidigare entusiasm för transatlant-
iskt samarbete. Det finns flera skäl till detta.
Ett av dem är att det svårt för amerikanska
bolag att slå sig in bland de nationellt skyd-
dade försvarsindustrierna i Europa. Ett
annat skäl är att de amerikanska bolagen
inte längre behöver samarbeta då de kon-
trollerar den jättelika och numera växande
amerikanska marknaden. Därtill dominerar
de amerikanska  bolagen ca 50% av den
internationella vapenexportmarknaden.11

De senaste amerikanska presidenterna har
också med få undantag (Joint Strike Figh-
ter, Missile defense) mer eller mindre igno-
rerat transatlantiskt försvarsindustri-
samarbete. När sådant samarbete väl sker
är det ofta frågan om ad-hoc mässig
”cherry-picking” av specifika teknologier.

Den så kallade ”Buy America”-lagen har
inte heller hjälpt till att förbättra förhållan-
dena.

Europasamarbete
Att de individuella europeiska försvarsin-
dustrierna måste söka internationella sam-
arbeten är numera självklart. Frågan är dock
om transatlantiskt samarbete är en fram-
komlig väg i dagens läge. Ett alternativ till
den transatlantiska länken är därför att yt-
terligare fördjupa samarbetet inom Eu-
ropa.12 Även om försvarsresurserna är be-
tydligt mindre än i USA spenderar Europa
fortfarande €160 miljarder årligen på för-
svar. Den europeiska försvarsindustrin
och teknologibasen är inte heller så un-
dermålig som vissa kommentatorer vill göra
gällande. När det gäller grundläggande
FoU kan Europa konkurrera med USA på
många områden. Inom mer försvarsin-
riktade områden sker i Europa utveckling
av bl a moderna robotsystem, (Apache,
Taurus, Meteor), strategiskt transportflyg
(A400M), lufttankningssystem, missilför-
svar (Eurosam Aster). Dessutom ligger
Europa före USA inom vissa specifika om-
råden som marin smygteknologi (Visby),
konventionell undervattensteknologi, lätta
pansarfordon och tungt artilleri.

För att en europeisk lösning skall bli
möjlig måste dock Europas försvarsre-
surser utnyttjas bättre. I ett försök att effek-

11 Den globala handeln med ”off-the-shelf” vapen och utrustning är värd ca $40 miljarder årligen.

12 Att samarbeta med partners utanför den transatlantiska sfären är också möjlig men framstår som
huvudsakligen ett komplement till andra lösningar.
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tivisera det europeiska försvarsindustri-
samarbetet har både industrin och  reger-
ingarna tagit flera initiativ. De företags-
sammanslagningar och samarbeten som
bl a skapat fransk-tysk-spanska EADS och
fransk-britiska Thales under de senaste
åren har lagt grunden till en integrerad ”eu-
ropeisk försvarsindustri” som nu också
kommer att representeras av en ny all-eu-
ropeisk försvarsindustriorganisation, Aero-
space and Defence Industries Association
of Europe, ASD.

Politiken har dock på många sätt inte rik-
tigt hängt med i ”europeiseringen” av
försvarsindustrin. Inte desto mindre har
det hänt en del även här. Samarbetsorgan-
isationer som WEAG (Western European
Armaments Group) med fokus på att för-
enkla försvarsindustrisamarbete och
OCCAR med fokus på gemensam upp-
handling av försvarsmateriel har fått nya
medlemmar och större aktivitet. Under-
tecknandet och ratificeringen av det s k
LOI-avtalet (Letter of Intent) och FA-av-
talet (Framework Agreement) mellan Frank-
rike, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritan-
nien och Sverige om bl a informations-
skydd, harmonisering av militär utrustning
och samarbete inom försvarsforskning
och utveckling har också varit av stor be-
tydelse. En ytterligare milstolpe i det euro-
peiska försvarsindustrisamarbetet är be-
slutet som togs i december 2003 om att in-
rätta en europeisk byrå för försvarsmateriel
och strategisk forskning – ett förslag som
länge ansågs som fullständigt omöjligt.

Viktiga frågor för Sverige
Försvarsindustrin i Sverige är liksom öv-
riga europeiska försvarsindustrier under
stark press. Frågan är hur Sverige skall
förhålla sig till de stora förändringarna inom
den internationella försvarsindustrin? Jag
vill i det följande diskutera tre olika alter-
nativ för en långsiktig strategi gällande
försvarsindustrins roll inom den svenska
försvarspolitiken. Det första alternativet
pekar på en strategi där försvarsindustrin
har spelat ut sin roll inom svensk försvars-
politik. Det andra alternativet argumente-
rar för en strategi där försvarsindustrin i
Sverige utgör själva kärnan i den framtida
svenska försvarspolitiken. Det tredje al-
ternativet är ett ”både och” alternativ vil-
ket troligen skulle leda till den sämsta av
världar.

Alternativ 1. Avför
försvarsindustrin från
försvarspolitiken
Försvarsindustrins centrala roll inom den
svenska försvarspolitiken har länge an-
setts självklar. Två argument brukar tradi-
tionellt anföras som motiv för detta. Det
viktigaste argumentet är att en betydande
försvarsindustri i Sverige är nödvändig för
att upprätthålla en trovärdig neutralitets-
politik i händelse av avspärrning eller krig
i närområdet. Ett andra argument är att
endast en inhemsk försvarsindustri kan
utveckla vapen och utrustning anpassade
för det speciella klimat och geografiska
förhållanden som råder i Sverige och den
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egensinniga strategi/taktik som tillämpats
av den svenska militären, t ex traktordraget
cykelinfanteri, tornlösa stridsvagnar,
landsvägsbaserat flygvapen m m.13

Idag förefaller inget av dessa argument
vidare övertygande. Även om den militära
alliansfriheten ligger fast är Sverige numera
medlem i EU och PfP-samarbetet inom
NATO. Ryssland anses inte längre vara en
potentiell fiende utan mer en strategisk
partner till både EU och NATO. Sedan maj
2004 ingår dessutom Polen och de tre bal-
tiska länderna i dessa båda organisatio-
ner. Behovet av en stor inhemsk försvars-
industri för att kunna upprätthålla en tro-
värdig neutralitetspolitik i händelse av
avspärrning eller krig i närområdet verkar
därför inte vara vidare stort. Moderna krig
är för övrigt korta i sin natur. I krig som
räknas i dagar och veckor istället för år får
man slåss med det man har i lagren då det
inte ges någon tid för nytillverkning.

Inte heller behovet av inhemskt utveck-
lad krigsmateriel kan längre sägas vara av
avgörande betydelse. Morgondagens kon-
flikter kommer huvudsakligen att ske i
områden utanför Europa och eventuellt
svensk deltagande i dessa konflikter kom-
mer med all sannolikhet att ske i mindre
format och i koalition med andra stater. Det
är därför knappast nödvändigt eller ens
önskvärt att svenska förband då har egna
unika typer av utrustning och taktik an-

passad för just svenska förhållanden.
I Sverige har traditionellt försvarsmakt-

ens och försvarsindustrins olika behov
balanserats. Under 1940- och 50-talen över-
gav t ex Saab sina planer på civila pass-
agerarflygplan då flygvapnet snabbt be-
hövde byggas upp. Under andra perioder
har statsmakterna lagt extra  beställningar
hos svensk försvarsindustri då industrin
varit i kris.14 Då det inte längre finns något
hot om avspärrning eller behov av speci-
fik svensk profil på försvarets utrustning
har inte den svenska försvarsindustrin
någon självklar roll i svensk försvarspoli-
tik. Istället har vi en situation där endast
försvarets behov bör tillfredställas. Den
försvarsmateriel som försvarsmakten an-
ses behöva kan därför införskaffas i de
kvantiteter man vill, när man vill, från vem
man vill, på den öppna marknaden utan
hänsyn till eventuell inhemsk industris
behov och lönsamhet.

Alternativ 2. Försvarsindustrin
utgör kärnan i den framtida
svenska försvarspolitiken
Den svenska Försvarsmakten är sedan
länge alltför liten för att försvarsindustrin
i Sverige skall kunna klara sig enbart på
sin hemmamarknad. Samtidigt har inte
försvarsindustrin i Sverige längre möjlig-
het att förse Försvarsmakten med all den
utrustning den behöver. Trots detta kan

13 Senare tillkom ett tredje, samhällsekonomiskt, argument som hävdar att försvarsindustrin spelar
en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen i landet och Sverige som högteknologisk nation.

14 Detta är naturligtvis inget unikt svenskt fenomen. Det finns många fall där regeringar tvingat sin
militär att beställa från inhemsk industri även om den föredragit utländsk utrustning.
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försvarsindustrin i Sverige spela en cen-
tral roll inom den svenska försvarspolitik-
en.

Sverige tillhör en exklusiv grupp av län-
der inom EU som kan utveckla och produ-
cera avancerad försvarsmateriel. Sverige
tillsammans med Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, Italien och Spanien står för mer
än 90 % av Europas försvarsindustri-
kapacitet och 85 % av försvarsutgifterna
inom EU. I december 2003 antog EU för
första gången en gemensam säkerhets-
strategi. I detta strategidokument slås det
fast att Europa inte längre enbart är en ”ci-
vil” makt utan även en makt med militära
medel till sitt förfogande. Europas militära
förmåga är dock så svag (vilket krigen i
Kosovo och Afghanistan återigen visade)
att den gemensamma europeiska säker-
hets- och försvarspolitiken (ESDP) riske-
rar att bli en papperstiger. Minskade för-
svarsanslag och en fragmenterad europe-
iska försvarsmarknad har också undergrävt
den europeiska försvarsindustri- och
teknologibasen. För att inte Europa skall
bli helt militärt beroende av USA krävs
därför en kraftig europeisk satsning på
gemensamma lösningar och nya projekt.

Som en av de sex ”stora” europeiska för-
svarsindustrinationerna kan därför Sverige
spela en mycket viktig roll i detta arbete.
Sverige är, som tidigare nämnts, visserli-
gen redan med i både WEAG- och LOI-
samarbetet men en ”europeisk” försvars-
industristrategi kräver att Sverige tydligt
identifierar sig som en av de stora europe-

iska försvarsindustrinationerna med sär-
skilt ansvar för den europeiska försvars-
industri- och teknologibasen. Detta förut-
sätter att Sverige dels aktivt verkar för att
EU upprättar gemensamma militära hot-
bilder, strategier och medel, dels är beredd
att satsa de betydande resurser som krävs
för FoU och produktion inom försvars-
sektorn. En sådan  försvarsindustricentre-
rad svensk försvarspolitik kan också i EU
sammanhang tänkas kompensera Sveriges
avsaknad av EMU-medlemskap. Denna
strategi innebär dock att Försvarsmaktens
omedelbara utrustningsbehov och förmåga
blir underordnad försvarsindustrins lång-
siktiga konkurrenskraft.

Alternativ 3. Både och…
Måste man då välja? Ett tredje alternativ
är att försöka både äta kakan och ha den
kvar. Jag menar dock att detta riskerar att
leda till den sämsta av världar. Risken är
att det leder till en liten och svag försvars-
industri med oklara förutsättningar och
dåligt politiskt stöd. Utan långsiktigt eko-
nomiskt stöd med tydlig politisk målsätt-
ning att bli en ledande del av den europe-
iska försvarsindustri- och teknologibasen
riskerar försvarsindustrin i Sverige att bli
oattraktiv samarbetspartner på den inter-
nationella scenen. Samtidigt riskerar För-
svarsmakten att dess begränsade resurser
blir uppbundna av få, stora och riskfyllda
materielanskaffningsprojekt med tvivelak-
tig långsiktig förmåga till internationell
samverkan.
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Summary

The Defence Industry and Swedish Defence Policy

by Jan Joel Andersson, PhD

In the last 15 years, the international
defence industry has undergone a number
of radical transformations. After a long
period of massive arms build-up around
the world during the early and mid 1980s,
the arms race slowed down during the late
1980s and the first half of the 1990s. As a
result of declining defence expenditures,
escalating R&D costs and increasing
competition in export markets, the interna-
tional defence industry has been forced
to restructure and rationalise, and today,
this industry is far more consolidated,
privatized, and global.

Like other European defence industries,
the Swedish defence industry has also
found itself under considerable pressure
in recent times. An important question is
how Sweden should approach the great
transformations now occurring in the in-
ternational defence industry. This article
begins with a survey of the restructuring
of the international defence industry with

particular attention to the United States
and Europe. In the next section of the
article, future prospects for the interna-
tional defence industry are analysed. The
concluding section of the article examines
three alternative futures for the Swedish
defence industry.

First, the domestic defence industry has
no significant role at all to play, since there
is no longer a need for domestic arms
production for security reasons. Second,
the defence industry lies at the core of
Swedish defence policy, since Sweden is
one of the few countries in Europe capable
of developing and producing advanced
armaments. Third, the defence industry is
of some significance, but in a ”keep-all”
type of strategy likely to result in a small
and weak defence industry and a military
whose resources are tied up in a limited
number of domestic armaments projects of
questionable value.
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