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HANDLINGAR

Det kan vara svårt att rätt förstå 
förändringar, när vi är mitt uppe i 
dem. I många fall är det historik-

erns uppgift att i efterhand förklara när 
förändringen startade och varför. Med 
facit i hand är det naturligtvis lättare att 
säga också vad som blev resultatet av 
förändringen. 

Rubriken för detta mitt anförande anger 
att vi går från en tydlig inriktning av vår 
säkerhetspolitik och därmed också för 
vårt försvar och vår försvarsindustri till 
en annan. Så upplever vi det säkert alla, 
men historien – och historikerna – visar 
oss också att enskilda händelser snabbt kan 
komma att omkullkasta det som verkar gi-
vet. Jag har själv fått bevittna några sådana 
händelser – som Berlinmurens fall den 9 
november 1989 och attacken mot World 
Trade Center den 11 september 2001– som 
mina barnbarns barnbarn kommer att läsa 
om i historieböckerna och som i ett slag 
förändrade hela vår syn på frågor som 
nationellt försvar och internationell säker-
het. Vad som blir nästa händelse av samma 
betydelse vet vi inte här och nu, bara att det 

kommer att inträffa sådana händelser.
Så med dessa inledande reservationer 

vill jag försöka teckna en bild av utveck-
lingen från nationellt försvar till interna-
tionell säkerhet – eller om man så vill, från 
beredskap och gränsbevakning till aktivt 
fredsarbete – ur den svenska försvarsin-
dustrins perspektiv.

Sverige och det kalla kriget
Den svenska försvarsindustrin har alltid 
varit en funktion av landets säkerhetspo-
litik. Dess storlek och struktur har primärt 
bestämts av de säkerhetspolitiska målen. 
Delar av den svenska försvarsindustrin 
daterar sig tillbaka till 1600-talets mitt, och 
målsättningen att inom landet ha kapacitet 
att utveckla, tillverka och underhålla för-
svarsmateriel har gamla traditioner. Denna 
strävan efter självförsörjning har också 
förutsatt en viss export för att i fredstid 
kunna vidmakthålla produktionsnivå och 
teknisk kompetens.

Mot bakgrund av ett allt hotfullare 
världsläge inleddes med 1936 års för-
svarsbeslut en kraftig upprustning av det 

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV  
den 10 maj 2006 av direktör Åke Svensson

Från nationellt försvar till internationell 
säkerhet
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svenska försvaret. Den svenska säkerhets-
politiken – alliansfrihet i fred, syftande till 
neutralitet i krig – gjorde det nödvändigt 
att bygga ut den svenska försvarsindustrin. 
Trovärdigheten i den svenska säkerhets-
politiken byggde på att inte bli beroende 
av någon utomstående för materielför-
sörjningen. En effekt av detta blev bland 
annat att Svenska Aeroplan Aktiebolaget, 
SAAB, grundades i april 1937 för att skapa 
en inhemsk, militär flygindustri.

Med det kalla kriget kom Sveriges 
säkerhetspolitiska vägval, att stå militärt 
alliansfritt, att göra det nödvändigt att 
bygga vidare på den försvarsindustriella 
struktur som hade etablerats under 1940-
talet. Sveriges säkerhetspolitiska trovär-

dighet byggde på att vi hade både vilja 
och förmåga att försvara landet i händelse 
av ett väpnat angrepp. Det senare krävde i 
sin tur ett militärt försvar med tillgång till 
modern och i första hand egenutvecklad 
försvarsmateriel.

En inhemsk svensk försvarsindustri, 
som utvecklade och tillverkade utpräglat 
svenska lösningar, kom därmed att bli ett 
centralt säkerhetspolitiskt mål under det 
kalla kriget.

Utvecklingsprojekt och 
spetskompetens
Den svenska försvarsindustrins förmåga att 
utveckla avancerad försvarsmateriel, spe-
ciellt anpassad för svenska förhållanden, 

Saabs flygplansproduktion under kalla kriget. Fr v Sk 60, J 35 Draken, JAS 39 Gripen, A 32 
Lansen, JA 37 Viggen, J 29 Tunnan. Foto: Försvarets Bildbyrå/ Peter Modigh
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byggdes under de kommande decennierna 
upp genom långsiktiga utvecklingsprojekt, 
som drevs av försvarsindustrin tillsam-
mans med sin huvudkund, det svenska för-
svaret och FMV. En målmedveten satsning 
från statsmaktens sida i kombination med 
industriell skicklighet och ett omfattande 
samarbete med den akademiska världen 
resulterade i försvarsmateriel av mycket 
hög kvalitet, även inom områden som 
tillhör de tekniskt mest avancerade och 
krävande såsom stridsflygplan, ubåtar, 
ledningssystem, robotar och sensorer, bara 
för att nämna några exempel.

Ett exempel på hur triangeln militären – 
försvarsindustrin – forskningsvärlden drev 
utvecklingen framåt är hur datorteknologin 
introducerades i Sverige. 1954 invigdes 
Sveriges första elektroniska dator Besk 
(binär elektronisk sekvenskalkylator) vid 
Matematikmaskinnämnden i Stockholm. 
Besk tjänade såväl militären som civila 
uppdragsgivare, och Saabs beräkningsav-
delning kom att bli dess största kund tills 
Saabs egen Beskkopia Sara togs i bruk 
två år senare. Matematikmaskinnämn-
dens Besk levde vidare och kom att bli en 
symbol för Sverige som en teknologiskt 
avancerad nation.

Exporten av försvarsmateriel under 
det kalla kriget
Sverige var villigt att betala priset för sitt 
säkerhetspolitiska vägval. I gränszonen 
mellan det kalla krigets maktblock ställ-
des det stora krav på Sverige. Nationen 
måste visa att man var kapabel att sköta 
försvaret av landets gränser på egen hand. 

Det krävde en förhållandevis stor för-
svarsmakt med system som var inriktade 
på försvarskrig om det värsta skulle in-
träffa. Totalt sett var detta kostsamt, men 
egenutvecklad materiel kom att visa sig 
vara mycket konkurrenskraftig, även i 
en internationell jämförelse. Därtill kan 
läggas att statens investeringar till stor 
del kommit tillbaka i form av skatter och 
arbetsgivaravgifter och samtidigt genererat 
inhemska högteknologiska arbetstillfällen 
och världsledande forskning. Detta kun-
nande har kommit andra svenska industrier 
till del och därmed tillfört ytterligare en 
positiv samhällsekonomisk effekt.   

Samtidigt var det naturligtvis välkom-
met om delar av pengarna som satsades i 
utveckling kunde komma tillbaka i form av 
exportintäkter, särskilt när komplexiteten 
och kostnaderna efter hand ökade.

Exporten av försvarsmateriel under det 
kalla kriget var emellertid omgiven av ett 
flertal restriktioner. Sverige tillämpade 
västmakternas regler för teknologisk vi-
dareexport, något som var nödvändigt 
för att Sverige skulle vara försäkrat om 
att få tillgång till den högteknologi som 
vi inte hade möjlighet att utveckla inom 
landet. Dessutom spelade utrikespolitiska 
avväganden – som viljan att bidra till 
mänskliga rättigheter och att inte sprida 
vapen till oroshärdar – en viktig roll i valet 
av vilka länder som var möjliga mottagare 
av svensk export av försvarsmateriel. 

Exporten av försvarsmateriel under det 
kalla kriget kan sålunda närmast karak-
täriseras som en bieffekt – inte oviktig, 
men dock – av Sveriges säkerhetspoli-
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tiska vägval. Exporten gav ett välkommet 
bidrag till finansieringen av de svenska 
utvecklingskostnaderna, men var inte ett 
säkerhetspolitiskt mål i sig själv. 

Förändringar efter det kalla  
krigets slut
Det kalla krigets slut kom att medföra en 
rad förändringar för den svenska utrikes- 
och säkerhetspolitiken, Försvarsmakten, 
och den svenska försvarsindustrin. NATO 
och EU utvidgades för att överbrygga 
den klyfta som skapats av den tidigare 
järnridån. Sverige blev medlem i EU och 
har, även om alliansfriheten bestått, tagit 
aktiv del i NATO:s bredare samarbetskrets 
Partnership for Peace (PfP). 

På de östeuropeiska kommunistregimer-
nas sammanbrott följde också krigen på 
Balkan under 1990-talet och efterföljande 
krav på fredsbevarande insatser, och det 
blev NATO som inledningsvis, under 
FN-mandat, kom att tillhandahålla den 
grundläggande ledningsstrukturen för att 
organisera de fredsbevarande insatserna. 

Det svenska deltagandet i de fredsbeva-
rande insatserna på Balkan kom därmed att 
medföra ett nära operativt samarbete mel-
lan svenska styrkor och NATO. Sedan dess 
har Sverige deltagit i flera viktiga interna-
tionella insatser, på senare tid bland annat 
genom deltagandet i den internationella 
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF).

Den militära dimensionen av EU:s ge-
mensamma utrikes- och säkerhetspolitik har 
också successivt förstärkts, främst genom 
beslutet 1999 att EU skall utveckla egna re-
surser för militär och civil krishantering, de 

så kallade Petersbergsuppgifterna. Genom 
ett avtal mellan EU och NATO 2002 kan 
EU också utnyttja NATO:s planerings- och 
stridsledningsresurser. 

EU:s mål är dels att ha en styrka på 
50 000 – 60 000 man tillgänglig att inom 
60 dagar kunna skickas till ett krisom-
råde, och dels ha ett antal ”stridsgrupper” 
(Battle Groups) på ca 1 500 man till sitt 
förfogande för snabba insatser. Därutöver 
finns behov av att bygga ut den samlade 
europeiska kapaciteten för bland annat 
strategiska lufttransporter och underrät-
telse-, kommunikations- och lednings-
system. Vad avser det sistnämnda finns 
också möjligheten att få tillgång till sådana 
resurser inom NATO. Sverige bidrar med 
ca 2 000 man till den förstnämnda styrkan 
och har åtagit sig att ha ett sammanhållande 
ansvar för en snabbinsatsstyrka kallad 
Nordic Battle Group. 

EU förstärker också, bland annat genom 
etablerandet av Europeiska försvarsbyrån 
(European Defence Agency, EDA), sitt 
samarbete för utveckling och anskaffning 
av försvarsmateriel. Ett viktigt stöd för 
detta arbete finns i det Letter of Intent som 
Sverige tecknat med Storbritannien, Frank-
rike, Tyskland, Italien och Spanien.

Jämfört med situationen under det kalla 
kriget deltar Sverige idag m a o  i omfat-
tande samarbeten med säkerhetspolitisk 
inriktning. I den inrikespolitiska debatten 
fortgår dock ett resonemang om allians-
frihet och neutralitet, som känns alltmer 
avlägset med tanke på de stora förändr-
ingar som Sverige nu genomgår på detta 
område.



60

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2006 3-20063-2006

Förändrade förutsättningar för 
försvarsindustrin
Internationaliseringen av den svenska 
säkerhetspolitiken och Sveriges delta-
gande i internationella fredsbevarande 
operationer, det sammanhållande ansvaret 
vi tar för Nordic Battle Group etc ställer 
krav på att den utrustning vi använder kan 
fungera tillsammans med andra nationers 
materiel. Den behöver vara interoperabel, 
vilket i realiteten innebär användandet av 
(amerikansk) NATO-standard. 

Dessutom – vilket inte är minst viktigt 
– leder det alltmer högteknologiska inne-
hållet i dagens försvarsmateriel till ökade 
utvecklingskostnader, och därmed också 
till ökade behov av att samarbeta med and-
ra länder kring utvecklingsprojekten.

Den europeiska försvarsindustrin, som 
har varit uppbyggd för att fylla olika 
nationella behov, har – just av det skälet 
– varit fragmenterad och mindre anpassad 
för samverkan. Även den amerikanska för-
svarsindustrin omfattade tidigare en större 
flora företag, men efter den strukturratio-
nalisering som drevs fram av Pentagon i 
början av 1990-talet domineras den ameri-
kanska industrin idag av fyra grupperingar, 
Boeing, Lockheed Martin, Raytheon och 
Northrop Grumman.

För att möta den amerikanska konkur-
rensen, och för att uppnå en kritisk massa 
för avancerade utvecklingsprojekt, har 
även den europeiska försvarsindustrin 
börjat konsolideras. Den svenska reger-
ingen har konstaterat att det, av såväl 
säkerhetspolitiska som försvars- och 
industripolitiska skäl, är av stort värde att 

Sverige deltar i den omstrukturering som 
pågår i Europa. Vi kan också konstatera 
att stora delar av sveriges försvarsindustri 
nu är i utländsk ägo. Saab spelar en aktiv 
roll i detta, bland annat genom förvärvet 
av Celsius och AerotechTelub och genom 
strategiska samarbeten, avyttringar och 
förvärv.  Bildandet av EURENCO – ett av 
Europas ledande krut- och sprängämnes-
företag – tillsammans med franska SNPE 
Matériaux Energétiques och finländska 
Patria var ett led i denna konsolidering.

Försvarsindustrins betydelse för 
svensk säkerhetspolitik
Regering och riksdag anser att Försvars-
maktens förmåga att kunna anpassas till 
nya hot och risker har hög prioritet och att 
det är av vital säkerhetspolitisk betydelse 
för Sverige att omvärlden har tilltro till vår 
förmåga till förändring. Vidare anses en 
säker materielförsörjning vara nödvändig 
för att kunna upprätthålla trovärdigheten 
för det svenska försvarets anpassnings-
förmåga. 

Materielförsörjningen är emellertid, på 
grund av de höga utvecklingskostnaderna 
och kraven på interoperabilitet, inte längre 
vare sig önskvärd eller möjlig att säkra på 
nationell nivå. För att klara sin försörjning 
måste Sverige därför istället ingå i olika 
typer av samarbeten med andra länder, 
något som också ger en trygghet genom 
de ömsesidiga beroenden vad avser mate-
rielförsörjningen som då skapas.

Detta har till exempel skett inom vik-
tiga robotutvecklingsprojekt, som Meteor 
och IRIS-T. Ytterligare ett exempel på ett 
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sådant samarbete är utvecklandet av nästa 
generations pansarvärnssystem, NLAW. 
Utvecklingsarbetet bekostas i huvudsak 
av det brittiska försvaret, medan det 
svenska försvaret, har bidragit med viss 
grundfinansiering och också lagt en första 
seriebeställning. 

För att kunna delta i dessa samarbeten 
krävs dock att den svenska försvarsindu-
strin besitter kompetenser som är av stra-
tegisk betydelse för Försvarsmakten och 
också är efterfrågade internationellt samt 
att Sverige har en tillräcklig industriell 
kapacitet. För detta ändamål har regering 
och riksdag identifierat ett antal områden, 
där det är av strategisk betydelse att kom-
petens finns kvar i Sverige.

Det är också viktigt för Sverige att be-
hålla viss kompetens inom landet för att 
säkerställa att Sverige kan vara en kom-
petent upphandlare.

Strategisk kompetens genom 
internationella samarbeten
Deltagandet i internationella utvecklings-
samarbeten fyller en dubbel funktion. Det 
är nämligen inte bara nödvändigt att svensk 
försvarsindustri har viss strategisk kom-
petens för att kunna delta i internationella 
utvecklingsprojekt. Deltagandet i avan-
cerade internationella utvecklingsprojekt 
är också nödvändigt för att kompetensen 
skall kunna vidmakthållas och vidareut-
vecklas.

Försvarsindustrins roll i den svenska 
säkerhetspolitiken kan därför sägas ha 
förskjutits, från att under det kalla kriget 
ha varit en garant för självförsörjning av 

försvarsmateriel, till att idag säkra Sveriges 
medverkan i strategiskt viktiga samarbeten 
och att ha tillgång till nödvändig materiel 
och kompetens.  Den svenska försvars-
industrins internationella relationer, från 
samarbeten till ren export, får därmed 
också en annan betydelse än under det 
kalla kriget. Synen på försvarsindustrins 
internationella relationer kommer i mycket 
större utsträckning att präglas av vilka 
utvecklingssamarbeten som det är viktigt 
för Sverige att kunna delta i, än på export 
som en viktig finansiell bieffekt. Detta 
leder med nödvändighet till ett närmare 
samband mellan försvarsindustrins akti-
viteter på den internationella arenan och 
säkerhetspolitiken idag än under det kalla 
kriget. Statsmakten och försvarsindustrin 
har minst lika förenliga intressen, kanske 
fler, idag än tidigare. I den s k LOI-pro-
positionen som lades januari 2001, intar 
regeringen en närmast pådrivande roll på 
försvarsindustrin när det gäller att etablera 
internationella samarbeten.

Försvarsindustrin och förändringar 
av det svenska försvaret
Den militära teknologi- och doktrinut-
vecklingen har det senaste dryga decenniet 
drivits av USA och har i Sverige kommit 
att omsättas i försvarets utveckling mot ett 
nätverksbaserat försvar. Denna utveckling 
handlar, i all korthet, om att på ett mer 
flexibelt sätt länka samman sensorer, 
informationssystem, beslutsfattare och 
insatsresurser från olika försvarsgrenar i ett 
nätverk. Därmed skapas förutsättningar för 
en bättre uppfattning om läget, snabbare 



62

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2006 3-20063-2006

beslut och en insats som är sammansatt 
med exakt de komponenter som behövs för 
att lösa en specifik uppgift. Telekommu-
nikation, elektronik, informationsteknik 
och avancerad flygteknik är några av de 
viktigaste områdena som ligger till grund 
för denna utveckling. 

Ett nätverksbaserat försvar handlar i 
stor utsträckning om att tänka och arbeta 
på ett nytt sätt. Det innebär att även äldre, 
befintlig materiel kan uppgraderas för att 
kunna användas på ett effektivare sätt i en 
nätverksmiljö. 

För det svenska försvaret är det vär-
defullt att ha en partner som känner dess 
system väl, som har kapacitet att både delta 
i utvecklandet av nya, nätverksbaserade 
system och som kan uppgradera och in-
tegr-era befintlig materiel. Då utvecklingen 
drivs av USA är den transatlantiska länken 
av stor betydelse, och det krävs en förmåga 
att samarbeta med de ledande amerikanska 
bolagen inom försvarsindustrin. Den rollen 
fylls av Saab, som har fått huvudansvaret 
för att utveckla den grundläggande struk-
turen för det svenska nätverksbaserade 
försvaret och som driver detta arbete i 
samarbete med Ericsson. Boeing och IBM 
deltar också.

För att också säkerställa att framtidens 
nätverksbaserade försvarsstyrkor blir 
kompatibla internationellt samarbetar 28 
ledande företag i världen, däribland Saab, 
inom det nationella konsortiet Network 
Centric Operations Industry Consortium 
(NCOIC) för att utveckla en gemensam 
standard för framtidens nätverksbaserade 
försvar. Återigen ser vi nu svensk profil 

ersättas av samarbetet och samverkan med 
andra länder.

Ett annat led i omstruktureringen av 
det svenska försvaret är att lägga ett 
större systemansvar och livscykelansvar 
på försvarsindustrin. Det innebär bland 
annat ansvaret för service, uppgraderingar, 
reservdelsförsörjning och avveckling. En 
sådan förändring kommer att leda till ett 
nytt och närmare samarbete mellan för-
svaret och försvarsindustrin i försvarets 
löpande verksamhet.

Nya hotbilder och nya 
användningsområden
Den 11 september 2001 och efterföl-
jande terrordåd i andra delar av världen 
visade, att även om den gamla hotbilden 
försvunnit, har tyvärr andra hot mot vårt 
samhälle tillkommit.  Terrorattacker, men 
även bortfall i kraftförsörjningen, olyckor 
med farliga ämnen, störningar i kommu-
nikationssystem och naturkatastrofer kan 
innebära allvarliga hot eller påfrestningar 
i vårt moderna samhälle. Skyddet av sam-
hällets ”mjuka” delar har därför fått allt 
större betydelse. Vår sårbarhet visades 
med all tydlighet under och efter stormen 
Gudrun. Vi kan inte hindra vädrets makter, 
men vi kan – förhoppningsvis och i en 
framtid – lindra skadorna för samhället, 
enskilda företag och människor.

När skyddet av Sverige i allt större ut-
sträckning handlar om att skydda viktiga 
samhällsfunktioner, till exempel energi-
försörjning och kommunikationsnät, blir 
kunskapen om hur man bygger robusta 
och pålitliga system central. Den teknik 
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och det tänkande som används i utveck-
landet av ett nätverksbaserat försvar går 
också att omsätta i civila system för att 
säkerställa snabba och effektiva informa-
tionsflöden och ett optimalt utnyttjande 
av olika resurser. Det erbjuder också nya 
möjligheter att bryta ned gränserna mellan 
civila och militära system för att bättre 
kunna utnyttja befintliga resurser för att 
skydda hela samhället. 

Gränsdragningen mellan militära och 
civila system blir därmed också allt svårare 
att göra. För några år sedan handlade dis-
kussionen främst om i vilken utsträckning 
civila system kunde användas av försvaret, 
men det civila samhällets ökande behov av 
drift- och informationssäkra system med 
lång produktlivslängd gör att det idag i 
minst lika stor utsträckning rör sig om 
militära system som kan användas civilt. 

I den aktuella samhällsdebatten kan 
man nu se en utveckling som kan komma 
att leda till att militära resurser bättre ska 
kunna utnyttjas i civila sammanhang. Efter 
att under decennier – ja, ända sedan Åda-
len 1931– ha varit förhindrade att sätta in 
alla resurser vid hot- och katastroflägen, 
finns det nu en strävan att förstärka resur-
serna för att skydda vårt samhälle genom 
samverkan mellan civila och militära 
myndigheter. 

I ett makroekonomiskt perspektiv kan 
vi konstatera att efterkrigstidens fokus 
var att försvara gränser. Detta fokus drev 
utvecklingen av såväl Försvarsmakten 
som försvarsindustrin. Under de senare 
årtiondena har samhällsutvecklingen gått 
mot ökad internationalisering och globa-

lisering. Nationsgränserna har fått mindre 
säkerhetspolitisk betydelse. Vårt öppna 
samhälle, i kombination med industrins 
ständiga arbete för kostnadseffektivitet, 
har gjort oss allt mer beroende av säkra 
och väl fungerande flöden – av människor, 
varor, pengar, energi och information. För-
svarsindustrins roll i materielförsörjningen 
flyttas alltmer från att försvara gränser till 
att skydda flöden. 

Försvarsindustrins bredare roll
Under efterkrigstiden har stora och avan-
cerade utvecklingsprojekt som bedrivits 
av den svenska försvarsindustrin i samspel 
med en krävande och kunnig kund byggt 
upp kompetens som spridits långt utanför 
försvarsindustrin. Det tekniskt krävande 
arbetet har bland annat gett upphov till ett 
väl utbyggt samarbete med ett stort antal 
universitet och högskolor, främst i Sverige 
men även med ledande universitet och 
forskningsinstitut utomlands. 

Försvarsindustrin fungerar också som 
en teknikgenerator och tillväxtmotor i 
samhällsekonomin. Regeringens strategi-
grupp för flyg- och rymdindustri pekade 
i den rapport som presenterades i januari 
2005 bland annat på den viktiga roll som 
flyg- och rymdindustrin har för svensk 
tillväxt och vikten av att upprätthålla inno-
vations- och utvecklingskapaciteten inom 
företag och forskning, då den teknologiska 
bredden inom flyg- och rymdverksamheten 
genererar möjligheter till avknoppningar 
och tillväxt i andra branscher. 

Saabs biltillverkning och Ericssons 
mobiltelefoni är två kända exempel på 
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lyckade produkter som har sitt ursprung 
i försvarsindustrin. Mer okänt är kanske 
att Nobel Biocares tandimplantat också 
bygger på kunskap från försvarsindustrin. 
Saab bedriver ett systematiskt arbete där 
uppfinningar och affärsidéer som inte 
ryms inom kärnverksamheten får växa 
inom bolaget, tills de kan stå på egna ben 
och knoppas av för att bilda nya företag. 
Sedan 1970-talet har 42 produkter och 
företag sjösatts. Sammantaget leder för-
svarsindustrins spridningseffekter faktiskt 
till betydande exportintäkter i ett brett 
spektrum av branscher.

Behov av anpassning
I takt med att det europeiska säkerhets-
samarbetet tar form finner också den 
svenska försvarsindustrin sin nya roll. Dess 
internationalisering är en förutsättning för 
att kompetens och kapacitet skall kunna 
bevaras inom landet, för att säkerställa att 
försvaret har en tillräcklig anpassnings-
förmåga för att kunna möta ett förändrat 
säkerhetspolitiskt läge. 

Tvärtemot vad man kanske tror vid för-
sta påseende har det nya säkerhetspolitiska 
läget snarare ökat än minskat behovet av 
samverkan mellan försvarsindustrin och 
myndigheterna. Det gäller både Försvars-
makten och de civila myndigheter som är 
inblandade i terrorismbekämpning och 
krishantering.  

Riksdagen har vid upprepade tillfällen 
uppmanat svensk försvarsindustri att söka 
samarbete med andra försvarsindustrier 
främst inom Europa, men också i andra 
delar av världen.

Detta ställer, om inte nya, så i alla fall 
kompletterande krav på våra kontrollreg-
ler. I takt med att svensk försvarsindustri 
höjt sig upp i värdekedjan och med insikten 
om att de säkerhetspolitiska förändring-
arna inte är tillfälligheter, har den gamla 
debatten om vilka länder vi får exportera 
till fått vika till förmån för en diskussion 
om samarbete med LOI-länderna, Norden, 
övriga EU, USA och andra länder i världen 
med likartade värderingar som vi.

Allt för att nationen ska kunna uppfylla 
sina säkerhetspolitiska ambitioner i det 
läge som uppstått efter det kalla krigets 
sammanbrott. Eller för att upprepa rubri-
ken för detta inlägg: vi har gått från natio-
nellt försvar till internationell säkerhet.

En blick in i framtiden
Så långt det som varit och det som delvis 
redan är. Tiden får utvisa om historikerna 
och mina barnbarns barnbarn kommer att 
se utvecklingen på samma sätt som jag.

 Jag är övertygad om att försvarsindu-
strins internationella samarbete kommer 
att fortsätta, utvecklas och fördjupas. 
Saab är redan ett globalt företag med en 
orderingång och orderstock dominerad 
av export. 

Saab har idag definierat vissa länder 
som hemmamarknader. Det är länder där 
vi har egen verksamhet och där vi anser 
oss kunna ta en betydande del av upp-
byggnaden av försvarssystem. Australien 
och Sydafrika kan redan idag sägas vara 
sådana hemmamarknader, och fler kom-
mer. I Sydafrika förvärvade vi förra året 
Grintek-koncernen och vi har nu så nära 
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och långsiktiga relationer med kunden att 
vi kan sägas vara en viktig spelare vad 
gäller till exempel elektronisk krigföring 
och flygelektronik. Med en sådan närvaro 
kan vi på allvar stötta en utveckling mot 
internationell säkerhet.

I takt med att Sverige deltar allt mer i 
fredsbevarande operationer kommer också 
försvarsindustrin att understödja detta på 
plats och med insatser i form av underhåll 
och support. Så har vi till exempel redan 
haft personal på plats i Afghanistan.

För ett år sedan medverkade Hans Blix 
i ett seminarium kring samhällssäkerhet 
som Saab arrangerade. Med sin mång-
åriga erfarenhet från FN och den mer 
diplomatiska delen av säkerställandet av 
en internationell säkerhet reflekterade han 
kring de hotbilder som finns i världen. 
Hans slutsats var att hotbilderna upplevs 
olika i olika delar av världen. En amerikan 
upplever alldeles säkert terrorhotet som 
det allvarligaste, medan en afrikan kan 
se svälten som det allvarligaste hotet mot 

säkerheten. Själv ansåg Hans Blix att växt-
huseffekten och vår påverkan på miljön är 
det allvarligaste hotet mot vår säkerhet. 
Med ett sådant perspektiv kan vi konstatera 
att enskilda länders säkerhetspolitik och 
därmed försvarsindustrins inriktning säkert 
kommer att behöva förändras ytterligare i 
framtiden.

Vi har en lång och stolt historia. Och 
jag är övertygad om att Sverige kommer 
att fortsätta utvecklingen inom området 
samhällssäkerhet, både militärt och civilt. 
Genom fokuserad och uthållig forskning 
och utveckling kan vi fortsätta utveckla 
världsledande kunnande och produkter, 
och detta kan fortsätta vara en av de 
viktigaste grundpelarna för att bibehålla 
en plats i den högsta välståndsligan. Sam-
tidigt kan vi se till att vi har industriell 
beredskap, om den fredliga utvecklingen 
vi sett i vår del av världen på senare år 
skulle förändras till det sämre. För det är 
det enda som helt säkert kommer att bestå 
– själva förändringen.


