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Uppgiften är att redogöra för problema-
tiken med en liten stats försvarsmakt, 

ensam eller tillsammans, vad beträffar 
materielförsörjning. Denna årliga redo-
visning behandlar problemen i en liten stat 
generellt men även Sverige som småstat 
speciellt.

Sverige har sedan napoleonkrigen fört en 
neutralitetspolitik och en alliansfri politik. 
Denna politik måste anses som lyckosam 
fram till och med det första världskriget. 
Under det andra världskriget kunde vi i 
huvudsak hävda vår neutralitet, men var 
tvungna att göra betydande eftergifter till 
den ena sidan, d v s Tyskland. 

Efter det andra världskriget bildades 
NATO. De flesta av Västeuropas stater, 
små som stora, anslöt sig till denna allians. 
Erfarenheten från kriget visade klart att 
neutralitet inte var någon garanti för att 
undgå att bli indragen. Sverige däremot 
förblev neutralt och alliansfritt också under 
det påföljande kalla kriget. Som reellt mo-
tiv till detta ställningstagande angavs hän-

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV 
den 2 december 2008 av Urban Jonsson, Gunnar Lindqvist 
och Bo Janzon

Att materielförsörja småstaten

syn till Finland. Ett svenskt medlemskap i 
NATO ansågs ha kunnat medföra negativa 
konsekvenser för vårt grannland. Det sä-
kerhetspolitiska läget samt vår neutralitet 
och alliansfrihet motiverade en relativt 
stark försvarsmakt. Som stöd för denna po-
litik bibehöll man den försvarsindustri som 
byggdes upp under det andra världskriget. 
Detta möjliggjorde en till stora delar säker 
leverans i kritiska lägen. En annan orsak 
var att, med de kvantiteter som det var 
fråga om, var svensk industri ekonomiskt 
konkurrenskraftig i de flesta fall. 

1990 förändrades det säkerhetspolitiska 
läget till det bättre åtminstone i vår närzon. 
En parlamentarisk kommission ansåg att 
vi inte längre behövde vara neutrala och 
alliansfria, men väl militärt alliansfria. Vi 
började då en omfattande nedrustning av 
vårt försvar. Ett direkt väpnat invasions-
hot mot vårt land ansågs av många som 
föga troligt. Försvaret omstrukturerades 
avsevärt. Tyngdpunkten kom att ligga på 
deltagande i fredsbevarande aktioner med 
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s k insatsstyrkor långt ut i världen, från att 
tidgare ha varit försvar av vårt land. Efter 
några år ansåg man även att förberedelsern 
för att kunna stärka försvaret i ett krisläge 
inte var nödvändiga.

Nu, 2008-2009, måste man inse att det 
säkerhetspolitiska läget i vår närhet är mer 
labilt. Orsakerna är flera. Erfarenheten visar 
klart att det tar flera år (runt 10 år) att bygga 
upp ett försvar från det läge som föreligger 
idag. Det säkerhetspolitiska läget däremot, 
kan ändras mycket snabbare. Sverige är 
därför idag dåligt rustat för att möta en 
allvarlig aggression mot vårt land.

En försvarsindustri måste ha en nära 
nog kontinuerlig beläggning av sina ut-
vecklings- och tillverkningsresurser för att 
kunna fortleva. Dagens försvar med dess 
ringa numerär, ekonomiska ramar och 
kostsamma åtaganden utomlands kan inte 
rent ekonomiskt motivera en så täckande 
försvarsindustri som vi hade under det kalla 
kriget. Få nya system har utvecklats sedan 
1990 varför industrin i många fall lever på 
arvet från 1980-talet. Export eller tillverk-
ning av likartade civila produkter kan i vissa 
fall bidra till erforderlig beläggning. 

Dagens gällande anskaffningsstrategi 
prioriterar anskaffning genom i första 
hand köp av färdigutvecklad materiel, i 
andra hand modifiering av redan anskaf-
fad materiel och i sista hand att själv ut-
veckla ny materiel och då alltid i ett inter-
nationellt samarbete. Denna strategi gör 
det knappast möjligt för svensk indust ri 
att bli betraktad som en fullgod part i 
ett samarbete. För övrigt, vilket belyses 

nedan, måste ett internationellt samarbete 
bygga på en rad av objekt och inte enbart på 
något enstaka för att vara lönsamt.

Inför en eventuellt kommande aggression 
mot vårt land kan materielleveranser säkras 
på tre olika sätt:

Köp av materiel i god tid innan • 
situationen uppstår
Vidmakthållande av en täckande • 
försvarsmaterielindustri
Ingående i en allians som solida-• 
riskt garanterar leverans.

I dag har Sverige inte valt något av dessa 
alternativ. Just nu råder köparens marknad, 
men hur länge? Även om vi inte satsar på 
en mer heltäckande försvarsindustri bör vi 
undersöka vilka sektorer av försvarsindustrin 
som borde vidmakthållas och vilka åtgärder 
som krävs från kundens – försvarets – sida 
i detta fall. En mer långsiktig plan måste 
skapas för detta med beaktande av försvarets 
behov, försvarsekonomiska avvägningar och 
företagsekonomiska villkor. Samutveckling 
med utländska leverantörer bör beaktas. 
Men detta kräver också en långtidsplanering. 
Ett sådant samarbete möjliggör inte någon 
säkerhet i ett krisläge. I vissa, speciella fall 
kan svensk industri fortfarande vara kon-
kurrenskraftig, men det gäller knappast den 
tyngre mer omfattande materielen. 

Det synes vara hög tid att ompröva vår 
försvarspolitik.

Är det riktigt att minska numerären • 
inom vårt försvar så drastiskt som 
nu skett? 
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Borde inte åtgärder vidtagas redan • 
nu för att möta en eventuell kris?
En anslutning till NATO bör över-• 
vägas. 
Men innan dess måste allmänhe-• 
ten bibringas saklig och relevant 
upplysning om vår säkerhetspolitik 
under det kalla kriget och från 1990 
till nu samt information om vad ett 
medlemskap i NATO innebär.

För Krigsvetenskapsakademiens avdelning 
IV:s del ska en redogörelse lämnas beträf-
fande problematiken att förse en liten stats 
försvarsmakt med erforderlig materiel. Av-
delning IV:s årliga redovisning 2007 ”Ett 
litet lands försvarsindustri i en globaliserad 
värld” var en första delredovisning inom 
ramen för Småstatsprojektet. Den andra 
delen, som utgörs av denna slutrapport, 
ger en fördjupning kring materielför-
sörjningen. Uppgiften är att redogöra för 
problematiken kring en liten stats försvars-
makt; ensam eller tillsammans.

Med en liten stat menas här en stat som 
har en befolkning kring 9-15 miljoner, som 
kan ha en välutvecklad industri men som 
även kan vara en stat som främst bygger sin 
BNP på andra näringar som jordbruk m m. 
Mycket i redogörelsen har koncentrerats på 
förhållanden i Sverige, men flera avsnitt är 
av mer generell art syftande på vilken små-
stat som helst. Vi lever i en tid med stora 
förändringar varför en mer allmän syn på 
här aktuella frågor är nödvändig.

Begreppet ”ensam eller tillsammans” 
innefattar många olika alternativ. På den 

högsta nivån innebär det antingen mi-
litär alliansfrihet eller medlemskap i en 
solidarisk sammanslutning av fria stater; 
i praktiken NATO. Nästa nivå är ett sam-
arbete inom EU. Än så länge finns ingen 
bindande operativ samverkan inom EU 
som är jämförbar med NATO:s. Samar-
bete inom materielområdet har funnits på 
bilateral nivå sedan länge. Efter 1990 och 
i samband med EU:s utveckling har möj-
ligheterna för ett internationellt samarbete 
beträffande materielfrågor ökat. 

I Sveriges fall gäller, till skillnad från 
de flesta (eller alla) småstater, att det inom 
landet än så länge finns en utvecklad och i 
många avseenden internationellt konkur-
renskraftig försvarsindustri. 

Denna rapport berör: 

Framtida materielsystem för en • 
småstat, särskilt Sverige
Olika metoder att anskaffa och un-• 
derhålla materiel till försvaret
Frågor rörande försvarsindustrin• 
Möjligheter att skaffa materiel i ett • 
mer kritiskt läge
Skillnader mellan en alliansfri stat • 
och en NATO-medlem.

Avdelningen redovisar inget förslag till 
svensk utrikes- och säkerhetspolitik och 
gör inte heller något ställningstagande 
kring vilka kompetenser vi bör behålla 
inom försvarsindustri eller -forskning.

Nuläget – hotbilden 
Efter Sovjetunionens upplösning 1989 
förändrades det säkerhetspolitiska läget i 
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norra Europa till det bättre. Det medförde 
en omvärdering av Sveriges försvar resul-
terande i en betydlig sänkning av de medel 
som avsattes. Man antog att en invasion mot 
vårt land var mindre trolig. Ett insatsförsvar 
skulle ersätta vårt invasionsförsvar. Insats-
försvaret kunde vara mindre, men vassare 
och koncentrerat mot internationella freds-
bevarande aktioner. Större delen av vårt 
försvar från det kalla kriget nedmonterades. 
Dessutom ville man införa ett billigare men 
mer effektivt försvar, det s k NätverksBase-
rade Försvaret, NBF, med koncentration på 
informations- och ledningssystem. De äldre 
”hårda” materielsystemen ansågs omoderna 
och ineffektiva. 

Men nya hot uppträdde snabbt. Efter yt-
terligare nästan 20 år har vår omvärld åter 
ändrats; tyvärr knappast till det bättre. En 
mer balanserad syn beträffande vårt försvar 
synes nu växa fram och vissa ”hårda” 
system från 1980-talet utgör fortfarande 
en väsentlig del av det vassa inom dagens 
försvar. Ryssland har börjat rusta upp 
och dess strävan att åter bli en stormakt 
är tydlig. Den här gången vill man inte 
bara vara en militär stormakt utan även 
en ekonomisk. Fortfarande är oron inom 
den muslimska världen stor. Nya hot har 
tillkommit, som terrorism utgående från 
globala nätverk och ideologier, kriminalitet 
som agerar utan hänsyn till statskonstruk-
tioner, liksom inom staterna uppstående 
hot som utgår från ideologi, radikaliser- 
ing och internetnätverk. Dessutom har 
klimathotet föranlett ökade krav på att nå 
en långsiktigt hållbar utveckling genom att 

finna alternativ till ändliga resurser som 
olja och gas. 

Brist på råmateriel av många slag kom-
mer att råda i fortsättningen: vatten, livs-
medel, energi, mineraler etc. Bristen ökar 
kanske mest på grund av den fortsatta 
befolkningsökningen men även som ett 
resultat av krav på högre levnadsstandard. 
FN prognosticerar (2006) att världens be-
folkning kommer att vara mellan 8 och 11 
miljarder 2050. Därefter kommer troligen 
befolkningens storlek att stagnera eller 
förhoppningsvis minska. 

Nationella och etniska spänningar kan 
öka och orsaka befolkningsomflyttningar 
och flyktingproblematik, resulterande i 
ändrad befolkningsstruktur. Inte minst 
kan klimathotet komma att förorsaka stora 
migrationsbehov även inom Europa. För 
Sverige är det viktigt att vidta åtgärder i 
tid för att reducera hotet av motsättningar 
inom landet mellan olika folkgrupper.

Framtida försvarsmaterielsystem för 
en småstat
Utvecklingen av försvarsmateriel forskri-
der. Inom vissa sektorer sker det i en snabb 
takt, inom andra där tekniken mognat sker 
det långsammare. Det är nu ganska lång 
tid sedan stora radikala utvecklingssteg 
inträffade. Försvarsplaneringen i de flesta 
stater har blivit allt kortsiktigare. Mate-
rielserierna har blivit mindre. Samtidigt 
ökar kraven från användarna, främst i 
internationella operationer. Detta påverkar 
utvecklingen och kan ge ökade möjligheter 
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för att tekniklyft kan uppstå och införas. 
De radikala kraven, främst från USA, på 
bl a flygtransporterbarhet och skydd utgör 
starkt pådrivande faktorer.

Kvalificerad materiel och tjänster kom-
mer i kanske ännu högre grad än under 
tidigare epoker att behövas för såväl 
nationens försvar som för internationella, 
fredsbevarande uppgifter. Materielen måste 
väsentligen vara i paritet med den bästa som 
finns i världen för att möjliggöra operativa 
insatser i samverkan med andra nationer, 
bland dem de främsta militärmakterna, 
samtidigt som den främjar och motiverar 
rekrytering av personal genom att övertyga 
att den ger de bästa möjliga materiella för-
utsättningarna att verka, även avseende eget 
skydd och säkerhet. 

Kvalitetskraven (prestanda och tillför-
litlighet) på den nya materielen kommer 
inte att minska i förhållande till vad som 
gällde under det kalla kriget. Nya typer 
av materielsystem kommer att skapas där 
teknikens framsteg utnyttjas på effektiva 
sätt. Det fortsatta samarbetet med andra 
länders försvar kräver också upprättande 
av erforderliga standarder inom flera ma-
terielsektorer, t ex för ledningssystem på 
olika nivåer och kommunikationssystem.

Den kommande, optimala förbands-
strukturen och därmed materielsamman-
sättningen för en småstat är inte lätt att 
förutsäga. Hoten som idag anses föreligga 
är oftast specificerade i mer allmänna ter-
mer och djupare studier måste komma till 
stånd. En småstats behov blir mycket starkt 
beroende av om landet ska vara alliansfritt 

eller anslutet till en allians där uppgifterna 
för det totala försvarsbehovet kan delas 
upp på olika stater.

Några områden som vi kan bedöma kom-
mer att starkt utvecklas vidare är sensorer, 
ledningssystem, kommunikationssystem, 
telemotmedel och anti-telemotmedel (inkl 
smygteknik och -motåtgärder), skyddstek-
nik, bemannade och obemannade farkoster 
och robotsystem (precisionsvapen, inom 
alla typer av förband), d v s inom de flesta 
materielslagen. 

Vid arbetet med denna årliga redovis-
ning har varken tid eller resurser funnits 
för att tränga in i ovanstående spörsmål. 
En framsyn inom området bör utarbetas 
genom samarbete mellan anskaffande 
myndighet, högkvarteret, forskningsin-
stanserna och industrin. Detta måste göras 
för varje materielsektor. Det samlade 
resultatet bör sedan ligga till grund för 
anskaffning av materiel och försvarsin-
dustrins struktur.

Om vi mer specifikt snävar in avdel-
ningens uppgift till att gälla nuvarande 
försvar och vägar framåt mot en erforder-
lig struktur kan några synpunkter anges. 
Avdelningen har samarbetat med avdel-
ningarna I – III och ger i denna rapport 
en summering av hur dessa avdelningar 
ser på armé-, marin- och flygstridskraf-
terna och erforderlig materiel i ett 5-20 
års perspektiv, dock under förutsättning 
att nuvarande försvarsbeslut kommer att 
gälla. Dock bör påpekas att avdelning IV 
inte för denna årsberättelse känt sig bun-
den av ett sådant beslut in i framtiden.
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För närvarande består Försvarsmakten 
av markstridskrafter med en numerär om 
ca 20 000 befäl och soldater. Marin- och 
flygstridskrafterna kommer att bli ca 5000 
befäl och soldater per försvarsgren. Det är 
dessa förband och vilken materiel detta 
kräver som nu diskuteras inom försvaret 
och som ska materielförsörjas. 

Försvaret har i närtid planerat för att an-
skaffa ett artillerisystem benämnt Archer, 
vidare ligger för beslut anskaffning av 
pansrade fordon samt ubåtar. Ställning 
har tagits att inte anskaffa det pansrade 
granatkastarsystemet AMOS. Flygstrids-
krafterna behöver ett nytt vapensystem mot 
hårda mål (”hardened targets”) och en ny 
radarjaktrobot inom kort tid.  

I ett 20-årsperspektiv finns det för 
markstridskrafterna behov av att omsätta 
luftvärnssystem, pansarvärnsvapen och 
stridsfordon, för flygstridskrafterna trans-
portflyg, robotar till JAS 39 Gripen och 
obemannade flygfarkoster. Det tillkommer, 
gemensamt för Försvarsmakten, operativa 
och taktiska ledningssystem, helikoptrar 
och en mängd förbrukningsmateriel som 
ammunition, utrustning till soldaterna 
m m. För samtliga mer kvalificerade sys-
tem kan förutses behov av mer eller mindre 
kontinuerligt vidmakthållande innefat-
tande bl a uppgraderingar/förbättringar 
med avseende på egenskaper av olika slag; 
inte minst blir detta aktuellt för program-
varustyrda system.

Åter till syftet med den årliga redovis-
ningen. Ovanstående exempel på önskvärda 

anskaffningar är knutna till nuvarande för-
svarsbeslut. Mer långtgående, djuplodande 
och visionära studier måste göras för att 
utreda vårt lands försvar, studier som omfat-
tar hänsynstagande till latenta hot och olika 
grader av samarbete med andra länder. Det 
kan också komma tekniska genombrott som 
förändrar krav på nya anskaffningar och 
omsättning av äldre system. 

Hur anskaffa och underhålla 
materielen?
Tillbakablick
Det är svårt att inse dagens problem för den 
svenska industrin, inriktad mot leveranser 
till Försvarsmakten, om man inte lär sig av 
tidigare erfarenheter. Det avser inte minst 
de villkor och förutsättningar som gäller 
materielförsörjning och industrifrågor.

Anskaffning och vidmakthållande av 
försvarsmateriel går ut på att skaffa rätt 
materiel i rätt tid inom givna kostnadsra-
mar, sett över beräknad användningstid. 

Vår försvarsmaterielindustri har en 
lång tradition. Många utmärkta produkter 
har levererats under årens gång. Nedrust-
ningen efter beredskapsåren efter det första 
världskriget blev omfattande. När man 
sedan blev varse orosmolnen 1936 var 
det för sent att i tid hinna bygga upp en 
in dustri med tillräcklig kapacitet. Köp uti-
från visade sig bara kunna genomföras för 
omodern utrustning. Under det kalla kri-
gets första decennier hade alla situationen 
från 1939 i klart minne. På 1950-talet hade 
vi sålunda i vårt land en försvarsindustri 
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som täckte de flesta för försvaret nödvän-
diga teknikområdena. Det var ett led i vår 
alliansfria och neutrala politik. Dels ville 
vi vara oberoende av andra staters välvilja 
och dels ville vi bevisa att vi själva vid 
behov kunde utveckla den materiel som 
eventuellt kunde vara ekonomiskt lönsam 
att anskaffa utifrån. 

I många fall hade försvaret inte ett så 
stort behov av materiel att två inhemska 
industrier kunde räkna med att få en 
kontinuerlig beläggning av sina resurser. 
Det innebar, när det gällde flygplan, flyg-
motorer, u-båtar m fl, att en monopolsi-
tuation uppstod. Det resulterade även i ett 
ömsesidigt beroende mellan industrin och 
försvarsförvaltningen. Detta betraktades 
ofta från den politiska sidan som mindre 
önskvärt. Men det var nödvändigt under då 
gällande omständigheter med svårigheter 
att få leverans utifrån. Exportmöjligheterna 
var också ringa med hänsyn till vår neutr-
alitetspolitik och de regler för export av 
krigsmateriel som rådde.

Underhållet av materielen skedde oftast 
på tre nivåer (A-, B- och C-nivå). Mest 
uttalat var detta inom flygvapnet. Varje 
försvarsgren hade sina metoder för under-
håll, vilket motiverades med materielens 
tekniska särart. C-nivå utfördes fram till 
1970 mest vid försvarets egna verkstäder, 
därefter vid industrin. 

Utvecklingen inom försvarsmaterielen 
var mycket snabb under mitten av det 
förra seklet. Senare fortsatte den men med 
lägre takt. Ett mått på utvecklingstakten 
är exempelvis hur många stridsflygplan 

som samtidigt var under nyutveckling i 
världen – på 1950-talet var det flera tiotal, 
idag några få. Under och strax efter det 
andra världskriget bytte vi flygplan ca var 
7:e år, nu gäller 30-40 år. 

Utvecklingen av elektroniksystem har 
varit utomordentligt snabb sedan 1950, 
både vad beträffar prestanda och tillför-
litlighet. Kostnad och vikt har minskats 
per utförd funktion. Men för varje ny 
generation av vapen och vapenbärare, 
men också för kommunikationssystem 
och annan elektronik ökade utvecklings-
kostnaderna. Inom en given kostnadsram 
minskade utrymmet för serietillverkning, 
varför möjligt antal enheter minskade dels 
av denna anledning men även på grund av 
ökade styckekostnader.

Kostnaden för ett materielsystem består 
av summan av kostnaderna för de olika 
faserna i anskaffning och vidmakthål-
lande: Studier för att definiera systemet, 
eventuell andel av tillämpad forskning, 
utveckling, provning, tillverkning, un-
derhåll, utbildning, drift, avveckling och 
skrotning. Kostnaderna blir olika om man 
utvecklar systemet inom landet eller om 
man köper ett nästan färdigt system. För 
köp blir utvecklingskostnaderna oftast 
lägre, men alls inte noll. Viss anpassning 
måste ofta ske för att få det köpta systemet 
att samverka med redan anskaffade dito på 
samma nivå. Dessutom tillkommer ofta 
royalty till ursprungsnationen. 

Med den här beskrivna kostnadsutveck-
lingen blev det ibland svårt att motivera en 
egen utveckling.
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En annan konsekvens av den lägre utveck-
lingstakten var, som redan påpekats, att 
tidsavståndet mellan olika generationer 
ökade. Avståndet mellan exempelvis våra 
stridsflygplan J29 Tunnan och A32 Lansen 
var 3 år, mellan Lansen och J35 Draken 
5 år, mellan Draken och AJ37 Viggen 10 
år och mellan Viggen och JAS 39 Gripen 
20 år. Det uppstod därför svårigheter att 
behålla, vidareutveckla och rekrytera per-
sonal vid vissa företag. Dessa tendenser är 
av internationell karaktär och inte unika för 
Sverige. Följden har blivit ett stort antal 
internationella företagsfusioner, nedlägg-
ningar och rationaliseringar bland världens 
försvarsindustrier. Dessa händelser började 
redan strax efter andra världskriget men 

tog verklig fart på 
1970-talet för att 
accelerera ytter-
ligare i samband 
med Sovjetunio-
nens upplösning. 

En annan kon-
sekvens av de 
öka de tidsspan-
nen mellan varje 
materielgenera-
tion är att man 
får längre tid på 
sig att besluta om 
och genomföra 
en anskaffning. 
Under  mi t t en 
av föregående 
århundrade var 
risken stor att ma-

terielen snabbt blev omodern och därmed 
mindre effektiv. Disciplinen att hålla 
leveranstider var därför viktig. Man hade 
inte tid att vänta på att all utprovning 
blev klar innan serietillverkningen måste 
starta. Det innebar krav på att fatta beslut 
på delvis ofullständigt underlag. Ibland 
blev det modifieringar av materielen som 
följd redan vid introduktionen på förban-
den. Numera tycks man ha mycket god 
tid innan man vill bestämma sig för en 
anskaffning. Handlingsfrihet kan tyvärr 
resultera i oförmåga att handla.

Nuläget i Sverige
Vårt nuvarande s k insatsförsvar kräver 
inte alls så stor mängd materiel som vårt 

Uppmärksammad svensk kvalitetsprodukt! Bilden visar JAS 39 Gripen på 
en flygbas i USA. Foto: Sara Burlage Försvarets Bildbyrå
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tidigare försvar beroende dels på andra 
uppgifter och dels på ett mindre omfattan-
de försvar. Dessutom lever vi fortfarande 
på arvet från 1980-talet.

Det innebär att direktanskaffning utifrån 
framstår som mer fördelaktig än vad som 
förut var fallet. Till detta kommer att det 
just nu råder en köpares marknad. Följden 
håller på att bli att endast vissa delar av 
den förutvarande försvarsindustrin kan 
motiveras av rent ekonomiska skäl. Men 
vi är fortfarande militärt alliansfria!

Vårt försvar har inga direktiv, åtmins-
tone inte officiella, att förbereda sig för 
ett mer skärpt säkerhetspolitiskt läge, ett 
läge där det blir mycket svårt att få leve-
ranser av modern materiel och än mindre 
av sekretessbelagd materiel. Situationen 
idag är annorlunda än den var för 10 år 
sedan.

Därför bör man gå vidare med att se 
över hur tillförsel av nödvändig försvars-
materiel kan tryggas, åtminstone till rimlig 
nivå, i ett kärvare läge. En bedömning av 
industrins möjligheter, erforderliga för-
beredelser, kostnader o s v måste göras 
och vägas mot vilka fördelar det kan ge 
försvaret. 

Det finns i princip tre sätt att gardera sig 
inför en sådan situation:

Köp av materiel i god tid innan • 
situationen uppstår,
Vidmakthållande av en täckande • 
försvarsmaterielindustri,
Ingå i en allians (NATO) som soli-• 
dariskt garanterar leverans.

För närvarande har Sverige inte valt något 
av dessa tre alternativ. Alla alternativen har 
sina för- och nackdelar. Den första meto-
den är knappast realistisk. Att fatta ett så-
dant beslut i tid är sannolikt otänkbart från 
politisk synpunkt. Underhållsproblemen 
kan också bli kostsamma. Förmodligen 
är det inte realistiskt att bara inrikta sig 
på ett av alternativen. Men att inte göra 
någonting kan inte anses vara försvarbart. 
På grund av olika förutsättningar för olika 
sektorer inom försvarsindustrin måste man 
behandla dem var för sig. 

Grundläggande är att utröna vilka vill-
kor som måste gälla för att vi med hög 
sannolikhet skall kunna försäkra oss om 
leveranser i ett krisläge, antingen utifrån 
eller från industri inom landet. Ska vi 
kunna räkna på ”egen” industri för åt-
minstone delar av dessa leveranser måste 
man göra klart för sig vad det krävs för 
att bibehålla erforderlig kunskap i fred 
och vad det krävs av staten som kund i 
detta fall.

Val av anskaffningsmetod 
Kriterier för en fördelaktig anskaffning 
är att:

Hotet får inte utvecklas snabbare • 
än beräknat
Systemet uppfyller specificerade • 
krav
Systemet levereras i tid• 
Kostnaderna hålls inom givna ramar• 

Försvarsmateriel kan skaffas på olika sätt. 
Två helt skilda, renodlade metoder är:
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Typ av anskaffning Fördelar i stort Nackdelar i stort 
Större säkerhet för leverans i kritiska 
lägen 

Utvecklingskostnader  
 

(Klar markering av vår alliansfrihet och 
neutralitetspolitik) 

Risker för kostnadsöverskridanden 

Säkrare och billigare drift och underhåll 
Underhållssynpunkter kan påverka 
konstruktionen tidigt. 

Tidigt utfall av kostnader före den 
tid då effekt uppnås. 

Sysselsättningseffekter (Eget behov och 
exportmöjlighet) 

Monopolindustrier 
 

Inhemska projekt 

Spin-off-effekter  
Relativt stor säkerhet om produktens 
egenskaper. 

Sekretessproblem (Utförande, 
leveranstider) 

Tidig leverans (märk dock 
sekretesshinder) 

Produkten inte helt anpassad till 
våra krav 

Relativt stor säkerhet i 
kostnadsbedömningar 

 

Seriepriserna baseras på större 
serielängder 

Mindre kunskap om produkten 
och därmed osäkrare underhåll 

Direktanskaffning 

Konkurrenssituationen  
 

Köp av färdig produkt samt sedan • 
köp av drift och underhåll utifrån 
Inhemsk utveckling, tillverkning, • 
drift och underhåll

Mellan dessa strikt skilda metoder förekom-
mer ett antal mellanformer. Antingen kan 
man använda sig av licenstillverkning av en 
utländsk produkt, vilket ökar möjligheterna 
till att ombesörja drift och underhåll inom 
landet, eller bara bygga upp drifts- och 
underhållsresurser inom landet.

Det krävs stort kunnande för att utföra 
drifts- och underhållsarbeten. Det är ofta 
en fördel om man kan koppla dessa resur-
ser nära till tillverkaren. Det kan positivt 
påverkar säkerheten och snabbheten i 
erforderliga åtgärder. Men det är inte all-

tid fördelaktigt för kunden, t ex att ha en 
gemensam tillverknings- och underhållsle-
verantör kan föranleda onödigt byte av 
reservdelar i stället för att reparera dem. 

Emellertid kom vår försvarsindustri att 
bli alltmer beroende av leveranser utifrån. 
Följden blev att även om flygplans-, 
fartygs-, stridsfordons- och vapensystem 
levererades mer eller mindre kompletta 
till försvaret innehöll de flera utländska 
delsystem och komponenter. Om man blir 
mer beroende av utländska leverantörer, till 
exempel genom samutveckling och sampro-
duktion, förenklas inte procedurerna. Men 
samarbete är naturligtvis inte omöjligt.

Samarbete med utländska leverantörer 
och myndigheter är en annan metod att 
anskaffa och vidmakthålla materielen:
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Samutveckling och samproduktion • 
med en eller flera stater
Licenstillverkning • 
Samköp med en eller flera stater• 
Leasing av materiel på kortare eller • 
längre tid
Fördelning av underhåll och utbildning • 
mellan stater med lika system. Några 
sådana exempel finns redan med våra 
grannländer.

Nuvarande direktiv för materielanskaffning 
går inte ut på att skaffa rätt materiel i rätt 
tid till rimlig kostnad. Direktiven prioriterar 
existerande materiel, vilket kommer att 
resultera i ett sämre försvar än nödvändigt. 
Denna dogm förutsätter dessutom att den 
köparens marknad som nu råder kommer att 
gälla inom en lång framtid och att utveck-
lingen kommer att gå mycket långsamt. 

Det rätta sättet är att i stället i varje 
enskilt fall välja den materiel och det an-
skaffningssätt som ger bäst effektivitet i 
förhållande till tillgänglig ekonomi.

Samarbete med andra länders försvar 
och försvarsindustrier – möjligheter, 
konsekvenser

Sedan länge och nu mer accentuerat pratar 
man ofta om samarbete mellan olika län-
ders försvarsindustrier som en allmängiltig 
lösning av de ekonomiska problemen med 
de ökande materielkostnaderna. Men så-
dant samarbete är bara lönsamt under vissa 
förutsättningar. Samarbete mellan olika 

länders försvarsindustrier kan ske på olika 
sätt. Det kan gälla forskning, utveckling, 
provning, tillverkning, drift, underhåll, 
logistik, avveckling, samt utbildning och 
marknadsföring. Samarbete kan vara knu-
tet till en eller flera av dessa aktiviteter. 
Före 1990 hade svensk försvarsindustri 
begränsat samarbete med andra länders 
försvarsindustrier. Orsaken var att vi inte 
ville eller kunde binda oss till något av de 
paktanslutna länderna och att de alliansfria 
inte var särskilt intresserade. Nu finns det 
större möjligheter.

Men redan före 1990 hoppades många 
att stora besparingar kunde göras med 
bilaterala eller multilaterala samarbets-
former. Om man närmare betraktar de 
olika möjliga aktiviteter som går att sam-
arbeta om visar det sig att de ekonomiska 
vinst erna inte blir så imponerande. Innan 
man startar exempelvis ett samarbete 
om utveckling och tillverkning måste en 
ensning av krav och tidsplaner ske mellan 
de inblandade staterna. Det innebär kom-
promisser och eventuellt ökade krav totalt 
sett. Valet av underleverantörer karakte-
riseras ofta mer av en strävan mot rättvis 
arbetsfördelning mellan parterna än ett 
för projektet optimalt ställningstagande. 
En fördubbling av serieantalet motsvarar 
ca 10 % lägre seriepris med an tagande 
av en normal inlärningskurva. Men detta 
uppvägs troligen av ovan nämnda nack-
delar.

En gemensam utveckling mellan två 
länder medför inte, som man kan förledas 
att tro, 50 % lägre utvecklingskostnader för 
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vardera parten. Ökad byråkrati med krång-
liga beslutsmekanismer ökar kostnaderna. 
Eftersom utvecklingskostnaderna ofta ut-
gör mindre än 20 % av livscykelkostnaden 
(LCC), så kommer besparingarna under 
denna fas knappast att resultera i mer än en 
besparing på ca 5 % totalt jämfört med en 
egenutveckling. Kostnader för drift och un-
derhåll samt utbildningkommer knappast 
att påverkas om man själv förväntas skaffa 
en seriekvantitet som innebär full belägg-
ning av åtminstone en sats underhålls- och 
utbildningsutrustningar. Vad man säkert 
kan spara på är en mellan parterna fördelad 
anskaffning av tunga provningsresurser 
som används vid tillämpad forskning och 
utprovning, under flera generationer.

En väsentlig fördel med ett samarbete 
finns i att dela på utvecklingen av flera på 
varandra följande projekt inom en viss 
sektor. Men under senare tid har tidsav-
ståndet mellan varje generation inom ett 
visst materielslag ofta ökat så mycket att 
det blir svårt att kontinuerligt sysselsätta 
och vidareutbilda samt, än värre, behålla 
de personella utvecklingsresurserna. Om 
man kan dela på flera projekt under en 
rad år vinns en mer jämn och kontinuerlig 
beläggning på dessa resurser och även 
på tillverkningsresurserna. Detta är det 
viktigaste skälet till samarbete internatio-
nellt mellan försvarsindustrier. Men för 
att kunna vara med krävs givetvis att man 
har en egen industri som helst nyttjas av 
det egna försvaret, vilket i sin tur, på något 
sätt måste, om inte garantera så ändå göra 
troligt att man kommer att beställa mate-

riel inom den aktuella materielbranschen 
även senare. Detta ställer alltså krav på en 
långsiktig bindning mellan försvaret och 
industrin. Det torde vara mycket svårt att 
annars på ett företagsekonomiskt rimligt 
sätt motivera en industri, om inte denna 
ser stora möjligheter till export eller till 
synergieffekter med teknologiskt likartade 
civila produkter.

En fördel med dylikt samarbete är 
troligen ökade möjlighet till vidgade 
marknader. Men det förutsätter nog en mer 
öppen försvarsmaterielexportpolitik än vår 
nuvarande. En nackdel är att vår industri 
förmodligen mycket sällan kommer att bli 
huvudansvarig, systemsammanhållande, 
för något större materielsystem. Risken är 
därför att vår industri hamnar i rollen som 
underleverantör eller legotillverkare.

Vår försvarsledning talar ofta om att i 
framtiden krävs större flexibilitet i anskaff-
ningen och mindre ledtider. Samutveckling 
och samproduktion kan knappast medföra 
dessa önskade effekter. Ökad byråkrati 
med längre beslutstider och bindande 
politiska överenskommelser motverkar 
sådana strävanden. Ett exempel kan näm-
nas: Jaktroboten Meteor (ursprungligen 
definierad mellan FMV och Flygvapnet i 
början av 1980-talet, nu under ledning av 
brittisk industri) har ännu inte levererats i 
ett enda serieexemplar. Med alla de sam-
manträden inom EU:s och NATO:s sam-
arbetsorganisationer, som nu förekommer, 
borde det kanske inte vara omöjligt att 
få ta del av efterkalkyler från Jaguar-, 
Tornado- och Typhoonprojekten eller 
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andra samarbetsprojekt. Hittills har inte 
en enda efterkalkyl redovisats! Sannolikt 
på goda skäl!

Ytterligare en faktor som ofta framförs 
som en av fördelarna med samutveckling 
och samproduktion m m är att det ökar 
säkerheten för leverans av materiel under 
krisförhållanden. Orsaken skulle vara 
att alla är beroende av varandra. Det är 
givetvis en utopi att tro att länder som 
Storbritannien och Frankrike skulle göra 
sig beroende av vår välvilja och förmåga 
att levereraförsvarsmateriel i alla lägen. 
Endast en formell allians, som NATO, kan 
ge sådana garantier. 

Dessutom torde flera länder inom Eu-
ropa inte acceptera att Sverige, med vår 
oftast berättigade mer strikta politik i 
exportavseende, skulle kunna hindra dem 
från att exportera.

Materielsamarbete i olika former har 
förekommit sedan länge mellan vårt land 
och våra nordiska grannar, med Schweiz, 
Singapore och vissa andra länder inom 
EU och NATO. Det har rört sig om teknik-
information, utbyte av erfarenheter från 
användning av materiel, utnyttjande av 
RFN, samordnad anskaffning från tredje 
land, men sällan om samutveckling eller 
samproduktion. Det senare förutsätter 
likartad industristruktur hos deltagande 
länder och att alla parter är överens om 
att på sikt vidmakthålla eller bygga upp 
en likartad industristruktur.

Samarbete i Norden
De politiska förutsättningarna för materiel-
samarbete i Norden regleras av ramavtalet 
mellan de Nordiska länderna från år 20001 
avseende samarbete inom försvarsmateri-
elområdet som ersatte ett tidigare ingått 
motsvarande avtal från 1994. Vidare finns 
ett år 20022 ingånget avtal om industri-
samarbete på försvarsmaterielområdet som 
förutsätter industrirelaterade annex.

Det praktiska arbetet bedrivs inom ra-
men för Nordic Armaments Co-operation 
(NORDAC) genom olika former av sam-
arbetsgrupper samt industrisamverkan. 
Över åren från 1994 har genomförts ett 
omfattande samverkansarbete inom dessa 
olika samarbetsgrupper inom mark-, sjö-, 
luft- samt ledningsområdet.

Även om ett antal lyckade samarbets-
projekt har initierats, tex Artillerilokaliser-
ingsradar (ARTHUR) Sverige – Norge, 
Eldlednings och observationsinstrument 
(EOI) Sverige – Norge samt nyligen Ar-
tillerisystem (ARCHER), så har även ett 
antal initierade projekt inte fullföljts helt 
eller devis beroende på svårigheter att 
koordinera planerings- och teknikfrågor. 
Exempel på sådana är ubåtsprojektet Vi-
king samt helikopter 14.

Förutsättningarna att samarbeta avseen-
de materielförsörjning i Norden påverkas 
av utvecklingen på såväl användarområdet 
som försvarsindustriområdet.

Danmark har valt att i princip bygga 

1   SÖ 2000:51
2  SÖ 2002:9
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materielförsörjningen på köp utifrån, med 
vissa undantag på det marina ytstridsom-
rådet, för en ”professionell” försvarsmakt 
i hög grad inriktad på expeditionära 
upp gifter. Norge har en i stort liknande 
inriktning, med stöd av inhemsk anskaff-
ning på delsystemnivå i viss utsträckning. 
NATO-medlemskapet och kopplingen till 
USA är en viktig grund.

Finland bibehåller ett invasionsförsvar 
baserad på värnplikt med fortsatt stor 
organisationsstyrka. En bibehållen för-
svarsindustri inom prioriterade områden 
anses viktig.

Den svenska ominriktningen från inva-
sionsförsvar till insatsförsvar reducerar 
försvarsmaktens volym. En ny anskaff-
ningsstrategi förändrar förutsättningarna 
för den omfattande försvarsindustrin. Över 
åren har de nordiska ländernas anskaff-
ningar inom Norden i stor utsträckning 
lutat sig mot den svenska försvarsindustrin 
och de produkter som utvecklats inom 
Sverige. 

Tydligast har detta varit inom mark-
området med anskaffning av system som 
stridsfordon 90, robot 70, terrängfordon 
samt omfattande anskaffningar på delsys-
temnivå. Sverige har även anskaffat sen-
sorer från Norge samt pansarterrängbilar 
från Finland. Ett betydande samarbete på 
logistikområdet genomförs även för dessa 
system samt andra system som nyttjas 
gemensamt t ex stridsvagnssystemet Leo-
pard 2.

Inom det marina området begränsas 
samarbetet med Norge/Danmark genom 

dessa länders operativa behov av större 
ytstridsfartyg (fregattstorlek). För mindre 
fartygsklasser sker dock en samverkan 
historiskt Norge – Sverige samt i nutid 
Sverige – Danmark. På delsystemnivå sker 
samverkan främst Sverige – Finland, bl a 
RBS15. På ubåtsområdet skedde en kort 
parentes i samverkan Sverige – Danmark 
innan det danska ubåtsvapnet ”gick i 
djupet”. Sverige köpte också patrullbåtar 
och roboten Penguin från Norge. Under 
ett antal år köpte Sverige, som kompen-
sationsaffär efter Drakenförsäljningen, 
isbrytare från Finland

Inom flygområdet skedde tidigare en 
omfattande samverkan när Drakensystemet 
opererades av både Danmark, Finland och 
Sverige. De finska samt danska besluten att 
omsätta Draken med amerikanska system 
reducerade detta samarbete. Norge har 
nu beslutat att anskaffa det amerikanska 
flygplanet JSF, F-35, som ersättare till sina 
F-16 i stället för flygplan 39 Gripen, vilket 
givetvis är en besvikelse för svensk flygin-
dustri. Utredningen, ledande till beslutet, 
lär ha varit mycket omfattande och seriös 
med hänsyntagande till alla relevanta fakta. 
Det blir intressant att se hur jämförelsen 
har gjorts, och vad som fällde utslaget. 
Detta norska besluts påverkan på det kom-
mande danska anskaffningsbeslutet av nytt 
stridsflygplan återstår att se. 

Inom ledningssystemområdet sker ett 
utbyte avseende sensorinformation Sve-
rige – Finland,och motsvarande planeras 
med Norge.

Inom försvarsindustriområdet förelig-
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ger som framgått tidigare en betydande 
övervikt av resurser på den svenska sidan. 
Inom vissa områden har det dock skett en 
samordning på nordisk bas, exempel är 
ammunitionsområdet genom bildandet av 
NAMMO (Sverige, Norge, Finland) samt 
delvis explosivämnesområdet genom bil-
dandet av NEXPLO, sedermera EUREN-
CO (Sverige, Finland, numera med hu-
vudägare från Frankrike). Samtidigt finns 
dubbelkompetens inom vissa områden, t ex 
fartygssystem Sverige – Danmark, mis-
silområdet Sverige – Norge, indirekt eld 
Sverige – Finland samt hjulgående strids-
fordon Sverige – Finland. Generellt finns 
kompetens inom telekommunikations-/
elektronikområdet i alla fyra länderna. 
Det samma gäller inom underhållsområ-
det, både inom industrin samt inom de 
försvarsbundna organisationerna.

De nordiska försvarscheferna har ny-
ligen, med politiskt stöd, tecknat samar-
betsavtal avseende såväl utbildning som 
materielsamarbete. Sveriges förändrade 
ställning från ”regional stormakt” till ”jäm-
ställd småstat” kan möjligen utgöra en 
grund för en fruktsam dialog samt samver-
kan kring utbildningsfrågor. Materielsam-
arbete inom underhållsområdet kombinerat 
med ”outsourcing” till försvarsindustrin 
kan vara ett möjligt framgångsområde för 
samverkan. 

Samarbete i Europa
Svenska myndigheter och försvarsindustri 
har sedan mitten på 1990-talet deltagit i 
samarbetet inom den numera nedlagda 

organisationen WEAG (Western European 
Armaments Group), inom Panel I genom 
olika arbetsgrupper för förmågeutveckling 
samt inom dess Panel II inom forsknings- 
och utvecklingsfrågor. Arbetet har i stor 
utsträckning karaktäriserats av mycket 
prat och litet resultat, utom inom panel 
II där ett antal konkreta projekt kommit 
fram i samverkan mellan myndigheter och 
försvarsindustri.

Våren 2001 godkände riksdagen att 
Sverige ingick ett samarbetsavtal med 
Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien 
och Tyskland (”FA/LOI”), vars syfte var 
att underlätta omstrukturering och drift av 
den europeiska försvarsindustrin. Resultet 
hittills har varit magert trots omfattande 
insatser och arbete.

Ett viktigt steg mot en samordnad för-
sörjningsprocess inom Europa togs även 
med beslutet att inrätta den Europeiska 
försvarsbyrån (EDA) år 2004. EDA har 
idag övertagit WEAG:s tidigare roll. 
Dock har de mestadels fungerande s k 
CEPA-grupperna (CEPA = Common Eu-
ropean Priority Area) inom forskning och 
utveckling under WEAG:s Panel II lagts 
ned i stället för, att som rimligt varit, ha 
överförts till EDA, som på detta sätt valt 
att börja om från scratch. Huvuddelen av 
arbetet inom FA/LOI:s undergrupper sam-
ordnas även med EDA. Enda undantaget är 
undergruppen för exportkontroll där EDA 
inte har kompetens. Arbetet har fortskridit 
långsamt, bl a eftersom en betydelsefull 
EU-stat, som Storbritannien länge varit 
direkt negativ till EDA-samarbetet.
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Det finns en viktig skillnad mellan att 
bedriva utveckling av stridskrafternas 
förmåga inom EDA med 26 medlems-
stater (Danmark står utanför) eller inom 
sexnationskretsen. Då huvuddelen av 
den systemintegrerande försvarsindustrin 
finns inom sexnationskretsen får detta 
samarbete en särskild tyngd. Samtidigt 
kan sexnationskretsen ses med oblida ögon 
som en ”klubb” inom ”EU-klubben”. Det 
finns flera länder bl a Polen, Finland och 
Nederländerna som också ser sig väl så me-
riterade för den ”exklusivare klubben”.

Sverige anslöts till sexnationskretsen, 
som från början var fem, utgående från 
de försvarsindustriella meriterna, särskilt 
flygindustrin. En utgångspunkt var även 
den omfattande, breda och djupa försvars-
forskning som då bedrevs. En förutsättning 
för ett kvalificerat samarbete är att de del-
tagande aktörerna har något att bidra med. 
Den ominriktning som f n pågår (planeras i 
vårens försvarsproposition) med minskade 
utvecklingsuppdrag och reducerad forsk-
ningskomptens riskerar på sikt att försvaga 
eller omöjliggöra Sveriges ”ställning” i 
sexnationssamarbetet.

Stora delar av försvarsindustrin i Sverige 
är nu utlandsägd. Utan statliga utvecklings-
satsningar hamnar då investeringsbesluten 
i de utländska styrelserummen. De svensk-
baserade företagens möjligheter bygger på 
en hög teknisk kompetens, där visserligen 
goda förutsättningar föreligger idag, men 
samtidigt nationell ”protektionism” fortfa-
rande gäller framför allt i andra stater med 
stor egen försvarsindustri.

EU-kommissionen har i december 
2007 lagt förslag till två direktiv inom 
försvarsmaterielområdet, ett om ”Sam-
ordning av förfarandena vid tilldelning 
av vissa offentliga kontrakt för bygg- och 
anläggningsarbeten, varor och tjänster på 
försvars- och säkerhetsområdet” samt ett 
om ”Förenkling av villkoren för överföring 
av försvarsmateriel inom gemenskapen”. 
Beslutas dessa direktiv måste medlemssta-
terna införa ändringar i lagstiftningen inom 
dessa områden. En viktig möjlighet med 
”upphandlingsdirektivet” förväntas bli en 
bättre marknad för underleverantörer och 
andra små och medelstora företag.

Den svenska försvarsindustrins utlands-
samarbete, både inom Norden, EU och 
NATO, sker såväl med företag som med 
myndigheter. Samarbetet leder till att 
utländska komponenter och delsystem 
kommer till svensk försvarsindustri för 
integrering i mera kompletta system, där 
de svenska företagen har att beakta dessa 
staters syn på export av försvarsmateriel 
inför framställning till Inspektionen för 
Strategiska Produkter (ISP) för prövning 
enligt svensk lagstiftning för export till an-
nat land. Vidare exporterar svensk industri, 
i enlighet med svensk exportlagstiftning, 
komponenter och delsystem till utländsk 
industri för integration i kompletta sys-
tem som exporteras enligt den statens 
exportlagstiftning och där Sverige kan ha 
synpunkter på slutdestination och hur slut-
användarintygen utformas. EU-direktivet 
om ”Intra Community Transfer” torde även 
det innebära förenklingar för företagen. 
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Samtidigt ökar kraven på europeisk sam-
verkan om tillåtna tredje land-destinationer 
för samutvecklade system. Det ställer i 
sin tur krav på en översyn av det svenska 
regelverket för exportkontroll.

Samarbete med NATO 
USA
Det land vilket Sverige haft störst tekno-
logiutbyte med, haft störst samarbete med 
vid utveckling och köpt mest materiel från 
är USA. Redan 1952 undertecknades ett 
avtal angående teknologisamarbete mellan 
regeringarna i USA och Sverige, MDAA. 
Med detta som paraply bildades ett antal 
s k annex, där man mer i detalj preciserade 
vad som skulle behandlas inom respektive 
teknikområde, exempelvis flygplansut-
veckling. Avtalet från 1952 låg länge som 
en bas för beviljande av exporttillstånd 
för olika utvecklings- och anskaffnings-
program.

Exempel på samutvecklingsprogram 
mellan amerikansk och svensk industri 
gällande flygmateriel är konstruktion 
av robotarna RB27 och 28, motorn till 
flygplan 37 Viggen (RM8) och till Gripen 
(RM12). Utvecklingen av det taktiska mik-
rovågslandningssystemet TILS och den 
holografiska siktlinjeindikatorn i flygplan 
39 var från början baserade på utvecklings- 
och forskningsprojekt inom US Navy och 
senare mellan svensk och amerikansk 
industri. Styrsystemen i flygplan 37 och 
39 utvecklades av industrier i USA och 
Saab i samarbete. Centraldatorn till JA37 

utvecklades i USA och modifieras senare 
av Data-Saab. Beväpningssystemet till 
flygplan 35F togs fram i samarbete mellan 
Hughes i USA, Ericsson (LME)och Saab. 
Saabs bombsikte BT9 såldes också till US 
Air Force (USAF) (F-84) och till Frankrike 
(Etendard).

Flera flygmaterielsystem köptes från 
USA: Robotarna 24, 24J, 74 Sidewinder, 
RB75 Maverick och RB99 AMRAAM, 
markradarstationerna PS860 och PS870, si-
mulatorer till Flygplan 35, 37, 39, flygsyste-
men TP84 (Hercules), TP102 (Gulfstream), 
Helikopter 3, 4, och 6 (Hkp 3 och 6 licens-
tillverkades i Italien).

Många av våra provflygare utbildades i 
USA, men även i England och Frankrike. 
Teknologiutbytet var mycket stort mellan 
oss och USA, även om det skedde mest i 
riktning mot Sverige. 

Inom marinmaterielområdet har främst 
förekommit samarbete inom undervattens-
området med bl a uthyrning av en svensk 
ubåt till US Navy.

Inom armématerielområdet skedde på 
80-talet omfattande samarbeten inom 
stridsfordonsområdet, luftvärnsområdet 
och inom övriga fordonsområden. Ett antal 
system har köpts från USA, bl a pansar-
värnsroboten TOW och långräckviddigt 
luftvärnssystem.

Storbritannien
Samarbete med Storbritannien inom flyg-
materiel påbörjades redan på1920-talet. 
Flera av våra flygplan före 1945 utrusta-
des med brittiska motorer. Vi köpte flera 
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flygplan före det andra världskriget och 
senare: J7 Bristol Bulldog, J28 Vampire, 
J30 Mosquito, S31 Spitfire, J33 Venom, 
J34 Hunter samt flera transportflygplan. 
Värt att notera är att vår flygindustri inte 
kom upp till erforderlig kvalitativ och 
kvantitativ nivå förrän i mitten av 1950-ta-
let. Brittiska motorer tillverkades på licens 
i Sverige för flygplan 28, 29, 32 och 35. 
Dessa motorer vidareutvecklades för våra 
flygplan i samarbete mellan svensk och 
brittisk industri. Även helikopter 4 försågs 
med brittiska motorer. 

Robot RB71 Skyflash inhandlades 
för flygplan 37. Likaså har flera av våra 
spaningsflygplan utrustats med engelska 
kameror. Siktlinjeindikatorer för Viggen 
utvecklades gemensamt mellan våra indu-
strier. Luftförsvarscentralerna i det dator-
baserade stridsledningssystemet STRIL60 
utvecklades av Marconi i samarbete med 
SRA (Svenska Radio AB). 

Inom armé- och marinområdet har 
det funnits begränsat samarbete med 
Storbritannien. Visst samarbete har skett 
inom stridsfordons- och ubåtsräddnings-
området.

Frankrike 
Beträffande flygmateriel köptes ett antal 
markradarstationer från Frankrike under 
1960-70: PS65 och PS66. Helikopter Hkp2 
var och Hkp10 är av franskt fabrikat.

En flygburen radar inköptes i ett antal ex-
emplar från Frankrike för flygplan 32 och 
anpassades och serietillverkades av SRA 
och LME med vissa underleverantörer i 

Frankrike för A32 och S32: PS431/432. 
Även PS42 i J32B byggde på visst franskt 
underlag och med några franska underleve-
rantörer, men här började svensk industri 
ta över mer och mer med SRA som sys-
temansvarig och LME som huvudsaklig 
delsystemleverantör. I avvaktan på PS03 
för flygplan J35 anskaffades en fransk ra-
dar till J35A, PS02. Flygplansbatterier blev 
efter hand en stor fransk exportprodukt till 
Sverige. Bandspelare för olika ändamål 
levererades till 37-systemet. Fransk in-
dustri levererade kamerautrustning samt 
mikrovågs komponenter för motmedelsut-
rustningar till 37-systemet. På robotområ-
det fanns ett utvecklingssamarbete mellan 
Saab och Sud-Aviation för Robot RB08.

Inom arméområdet har det skett sam-
arbeten inom stridsfordonsområdet och 
intelligent artilleriammunition. Ett ge-
mensamt artillerigranatprojekt benämnt 
BONUS genomfördes med framgång 
under 90-talet. 

Marinen har haft ett utbyte inom mate-
rielområdet men främst inom det marin-
operativa området.

Försvarsindustrins villkor 
Vår försvarsmaterielindustri byggdes upp 
under andra världskriget och under det kal-
la kriget. För att få fram materiel med till-
räcklig prestanda och i tillräcklig kvantitet 
gjordes en nationell satsning av staten och 
industrin i samförstånd. Detta var nödvän-
digt, för att garantera erforderlig materiel 
till försvaret och för att ge industrin rimliga 
företagsekonomiska förutsättningar. Man 
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upprättade s k ram- eller huvudavtal med 
flera av de största leverantörerna. Allt ba-
serades på en långsiktig, men inte särskilt 
precis, materielplan. Inom några sektorer 
mäktade man bara med att sätta upp en 
industri. Sålunda uppstod några monopol. 
Speciella granskningsrutiner överenskoms 
därvid mellan företag och försvarets myn-
digheter. Resultatet blev efter en tid bra 
material till rimliga (till låga) kostnader.

Efterhand ville politikerna ha mindre 
bindningar. Från och med 1979 gällde 
inga garantier om beläggning av industrin 
utöver vad som omfattades av varje enskild 
beställning.

Det behov av försvarsmateriel som före-
ligger enligt senaste försvarsbeslut kan inte 
försvarsekonomiskt motivera en så täck-
ande försvarsindustri som vi hade under 
det kalla kriget. Serieantalen blir i många 
fall alldeles för ringa för att motivera en 
inhemsk utveckling och tillverkning. I dag 
gäller också köparens marknad, varför till-
gången till materiel från utlandet är god.

Vår försvarsindustri ställs därför inför 
en radikalt annan situation än vad som 
gällde under förgående halvsekel. För att 
en industri ska kunna överleva krävs en 
mer eller mindre kontinuerlig beläggning 
av dess utvecklings- och produktionsresur-
ser. Det är just detta krav på kontinuitet i 
verksamheten som är det stora problemet. 
Med små serier och stort tidsavstånd mel-
lan olika projekt är det svårt att behålla 
och vidareutveckla kunskap inom res-
pektive teknikområde. Detta gäller inte 
bara konstruktionskapacitet utan även 

kunskap om produktionsmetoder. En del 
av utredningarna på 1990-talet angav som 
en lösning att bara arbeta med prototyper, 
demonstratorer, och då och då göra en liten 
pilotserie. Det kan hjälpa upp situationen 
till en del, men löser inte problemen. För 
övrigt innebär det en oerhörd underskatt-
ning av det kunnande som behövs för att 
tillverka försvarsmateriel. 

En lösning är däremot att kunna kom-
binera en civil likartad produktlinje med 
den militära. Men det gäller nästan bara IT-
sektorn och i viss mån flygindustrin. För-
svarsmateriel består kostnadsmässigt till 
största delen av vapen och vapenbärare där 
släktskapen med civila produkter är ringa. 
Flera av de aktuella utredningarna synes 
ha antagit att IT-industrin i fortsättningen, 
allt enligt pratet om det nätverksbaserade 
försvaret, blir den dominerande sektorn. 
Export av försvarsmateriel kan hjälpa till 
att lösa problemen. Men det kräver nog 
också en uppmjukning av vår hittillsva-
rande exportpolitik, på gott och ont.

Samverkan med andra länders försvars-
industri kan medföra att man får fler pro-
dukter att arbeta med men mindre arbete 
per objekt. Här finns möjlighet att verka 
som delsystemleverantör, som konstruk-
tions- och tillverkningsansvarig för vissa 
specifika delar, eller som legotillverkare. 
Ytterligare ett sätt att åtminstone delvis 
kunna upprätthålla erforderlig kunskap är 
att industrin även i fortsättningen aktivt 
deltar i sådana faser av materielens livs-
cykel som drift, underhåll, reparationer 
och modifieringar. Men det ger knappast 
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en fullgod kunskapsnivå för att kunna 
utveckla och tillverka komplicerad för-
svarsmateriel.

Om utveckling endast får ske i samver-
kan med andra riskerar svensk industri att 
förlora förmågan att vara systemansvarig 
för materielprojekt. Orsaken är att vår 
industri knappast kan räkna med att få 
en sådan uppgift i projekt där de större 
nationerna ingår. För att ge svensk industri 
en chans i detta avseende måste man slopa 
dogmen om att endast samutveckling är 
tillåten. Dessutom finns det säkert viss 
materiel där en egenutveckling med egen 
efterföljande produktion väl kan konkur-
rera med andra utländska leverantörer.

Frågan är nu på vilket sätt svenska 
staten behöver stödja vår försvarsindustri 
för att den ska kunna vara en attraktiv 
samarbetspartner. Varje sektor av för-
svarsindustrin bör studeras i dessa frågor. 
Generaliserande slutsatser kommer inte att 
vara tillämpbara.  

Dessa frågor är naturligtvis mycket käns-
liga för vår industri, särskilt eftersom man 
lyckats väl på exportsidan, detta mycket 
tack vare arvet från invasionsförsvaret. Ett 
viktigt stöd och ofta villkor för exporten 
är att vårt eget försvar köper av industrin 
i Sverige. Men industrin måste få besked 
från staten. Någon form av långsiktspla-
nering måste finnas mellan staten och 
leverantörerna för de olika sektorerna inom 
försvarsindustrin, vilket medför bindningar 
mellan parterna. Man får ingenting gratis 
i denna värld. 

En offentlig deklaration av att vårt för-

svar i allmänhet bara är intresserat av ex-
isterande materiel och bara i undantagsfall 
vill delta i en begränsad utveckling kan 
på ett mycket negativt sätt påverka vår 
industri i dess strävan att exportera och 
medverka i samarbetsprojekt.

Men som tidigare sagts är det nu köpa-
rens marknad och vårt försvar har inte gett 
ut några direktiv, åtminstone inte officiella, 
att förbereda ett mer skärpt säkerhetspoli-
tiskt läge, ett läge där det kommer att bli 
mycket svårt att få leveranser av modern 
materiel och än mindre av sekretessbelagd 
materiel. Situationen idag är annorlunda än 
den var för 10 år sedan. Därför bör man gå 
vidare genom att se över hur vår försvars-
industri kan medverka till att tillförsel av 
nödvändig försvarsmateriel tryggas åt-
minstone till rimlig nivå i ett kärvare läge. 
En bedömning av industrins möjligheter, 
erforderliga förberedelser, kostnader o s v 
måste göras och vägas mot vilka fördelar 
det kan ge försvaret. 

Försvarsindustrin kan inte ses isolerad 
från andra delar av ett lands näringsliv. I 
vårt land och i stora delar av Västvärlden 
har vi alltför länge levt i den utopien att vi 
ska vara högteknologiska, medan andra, 
mindre utvecklade stater kan producera 
våra konstruktioner. Vi har alltså gett ifrån 
oss tillverkningstekniken och -resurserna 
till länder som nu är bättre i detta avse-
ende samtidigt som de successivt blir lika 
högteknologiska som vi. Kopplat till en 
överkonsumtion baserad på krediter har 
vi nu kommit in i den största ekonomiska 
krisen sedan 1930. Vi måste inse att vi 
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måste kunna konkurrera på lika villkor som 
alla andra. Det är därför nödvändigt för 
oss i Sverige att se även försvarsindustrin 
som en del av vår produktionskapacitet. 
Produktion är fortfarande motorn i vår 
välfärd.

Forskning
Det torde vara obestridligt att en viktig 
förutsättning för att kunna ha en livskraftig 
försvarsindustri inom en nation är att såväl 
myndigheter som industri har tillgång till 
en stark och kompetent försvarsforskning. 
Några skäl är att:

Försvarsforskningen kan ses som • 
ett underrättelseorgan, som genom 
egen forskning och kontakter med 
andra nationer har förmågan att se 
långt in i framtiden vad gäller ut-
vecklingstendenser för teknik och 
materiel. Försvarsforskningen har 
möjligheten att genom forskning, 
simuleringar och analyser ta reda 
på gränserna för utvecklingsmöj-
ligheterna inom viktiga områden.
Eftersom försvarsmaterielutveck-• 
ling oftast tar mycket lång tid 
(10 år eller mer) är det viktigt att 
framförhållningen är tillräcklig om 
inte det färdiga systemet redan vid 
införandet ska vara obsolet. 
Kravställning på nya system kan • 
i allmänhet bli rimlig och framåt-
syftande bara genom medverkan 
av försvarsforskare med djupa 
kunskaper om sitt område.

Uppstående problem under en • 
utveckling eller vid användning 
av ett system kräver oftast tillgång 
till forskare med djup insikt och 
förståelse för systemets funktioner 
och bakomliggande fenomen.
Vid studier för taktik-, organisa-• 
tions- och materielutveckling kan 
försvarsforskaren lämna unika 
bidrag som säkerställer att fram-
förhållningen blir god.

Många av de discipliner som försvarsforsk-
ningen arbetar med finns inte represente-
rade vid universitet och högskolor vare sig 
i Sverige eller utomlands. Forskningsgrup-
perna hos sådana institutioner är också i 
allmänhet små och bygger på insatser från 
doktorander och andra tillfälligt medver-
kande, varför deras existens inte kan garan-
teras långsiktigt. Ofta hänger deras centrala 
kompetens på en enda person, en professor 
eller docent. Övrig personal omsätts med 
maximalt 4-5 års mellanrum.

När försvarets planering nu blivit allt 
kortsiktigare är det naturligt att behovet av 
försvarsforskning ifrågasätts. Behovet av 
underlag och medverkan i studier m m från 
försvarsforskningen har dock snarare ökat 
än minskat! Bortfaller eller saknas stora 
delar av försvarsindustrin saknas också 
mycket kompetens som kunnat utnyttjas 
av försvaret, och behovet av försvarsforsk-
ning bör därför också i detta läge öka.

I Sverige riskerar långsiktigheten i för-
svarsforskningen att bortfalla, och särskilt 
i en tid där mycket teknisk kompetens för 
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materielanskaffningen bortfallit riskerar 
forskningen att bli enbart kortsiktigt mate-
rielstödjande. Totalförsvarets forskningsin-
stitut, FOI, som är en oberoende myndighet 
under försvarsdepartementet, hade för några 
år sedan ca 1350 anställda och hade, efter en 
20 år lång nedgångsperiod, sedan mitten av 
1990-talet byggt upp sin kompetens genom 
målmedveten och omfattande rekrytering av 
högt kvalificerade akademiker – doktorer 
och civilingenjörer. Som en följd av detta 
närmade sig också FOI/FOA:s forskning 
den akademiska under denna period, och 
man avlägsnade sig delvis från försvarets 
vardag, inte minst genom att försvarets 
studieverksamhet, där tidigare många 
forskare medverkat, i princip helt hade 
upphört. FOA/FOI:s internationella status 
och insikter i omvärldens aktiviteter ökade 
starkt genom ett målmedvetet arbete att 
etablera samarbeten och kontakter med ut-
ländska forskningsorgan. Svårigheter fanns 
dock att överföra kunskapen till försvaret i 
dess snabba förändring. Kontakterna med 
industrier minskade, bl a eftersom FMV 
allt mindre utnyttjade FOA/FOI i kontakter 
med företagen och eftersom antalet utveck-
lingsprojekt och deras storlek minskade. 
Kompetenstäckningen var god över stora 
delar av försvarsforskningsområdet, och 
kunskapsnivån på många områden var 
mycket hög. 

I dag har FOI minskat till ca 950 an-
ställda, och många av dem som anställdes 

under det senaste uppbyggnadsskedet är 
tyvärr borta. Också många av de äldre, 
erfarna kunskapsbärarna har avgått ge-
nom pension eller uppsägningar. FOI:s 
attraktivitet som arbetsgivare har minskat 
kraftigt. De tidigare många, främst bila-
terala forskningssamarbetena minskar i 
omfattning och betydelse genom att FOI 
på många områden inte längre förmår 
producera intressant forskning att bidra 
med. Till skillnad från i Norge och Finland 
finns i Sverige enbart ett antal mindre 
civila branschforskningsinstitut, och FOI 
är ännu överlägset störst bland de svenska 
instituten. FOI lägger ut forskning på andra 
producenter i liten omfattning.

FOA har av Wicken och Njølstad3 beskri-
vits som ”ett stort institut för små projekt” 
(undantaget kärnvapenprogrammet fram 
till 1968) medan broderinstitutet i Norge, 
FFI, beskrevs som ”ett litet institut för stora 
projekt”. FFI har i dag cirka 700 anställda. 
Till skillnad från Sverige hade Norge inte 
en försvarsindustri alls i samma omfattning 
som Sverige. FFI har därför under lång tid 
varit starkt delaktig i all modernisering och 
utveckling av vapen och annan materiel 
för det norska försvaret. Som en följd är 
inslaget av egentlig forskning mindre än 
den var för FOI, och eftersom försvarets 
vardagsproblem ofta kan vara brådskande 
kan detta innebära att den mer långsiktiga 
verksamheten ibland får skjutas åt sidan. 
FFI är numer en oberoende myndighet 

3  Wicken, O och Njølstad, O: Kunnskap som våpen: Forsvarets forskningsinstitutt 1946-1975. Tano Asche-
houg førlag¸ Oslo 1997, ISBN 978-82-518-3582-4
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under försvarsdepartementet, men har 
ända till för några år sedan varit en del av 
försvarsmakten. 

Dessa omständigheter torde ha bidragit 
till FFI:s exceptionellt goda kontakter, 
mycket goda rykte och stora inflytande 
inom försvaret. Norsk försvarsforskning 
har i stor omfattning medverkat i NATO:s 
forskning och dragit nytta av dess resultat. 
Man har dessutom många viktiga forsk-
ningsavtal med bl a USA, Storbritannien 
och Nederländerna. FFI har ett flertal 
framstående, ganska stora forsknings-
grupper med gott internationellt rykte, 
men också många kompetensgrupper som 
är mycket små, i syfte att kunna bibehålla 
en förmåga till rådgivning till försvaret 
inom de flesta områden av betydelse. 
Samarbeten med andra forskningsmiljöer 
är viktiga för FFI. Det bör nämnas att i 
Norge finns ett mycket större civilt, til-
lämpat forskningsinstitut, SINTEF, som 
också medverkar i försvarsforskningen. 
FFI är en av Norges mest attraktiva ar-
betsplatser för ingenjörer och tekniker. 
FFI lägger ut vissa mängder forskning till 
andra institutioner.

I Finland har försvarsforskningen spelat 
en mycket mer undanskymd roll, och är 
betydligt mindre än i Sverige eller Norge. 
Försvarsmaktens Tekniska Forskningsan-
stalt (PvTT) har ca 170 anställda, varav 
ett 70-tal betecknas som forskare. Verk-
samheten är koncentrerad till CBRNE, 
vapen, verkan, skydd, sensorer, lednings-
system och telekrig, och PvTT är en del av 
Finlands försvarsmakt. Verksamheten är i 

allmänhet materielnära och forskningsin-
slaget står ofta tillbaka för mer brådskande 
uppgifter, t ex olycksutredningar. Att ha 
kompetens för rådgivning till försvaret i 
samband med problem eller anskaffning 
är den viktigaste uppgiften. Finland har 
liksom Norge ett mycket stort civilt forsk-
ningsinstitut i VTT, vars kompetenser och 
resurser vid behov kan utnyttjas. PvTT 
lägger ut en del forskning på andra.

I Danmark fanns ett litet försvarsforsk-
ningsorgan, Forsvarets Forskningstjeneste 
(FOFT), med ett 70-tal anställda. Man ut-
förde ingen egentlig forskning utan följde 
den som utfördes inom NATO, WEAG 
m fl organ och arbetade i övrigt med öppna 
källor och andra kontakter. 2006 lades 
FOFT ned och ansvaret för verksamheten 
överfördes till Forsvarets Materieltjeneste 
som är Danmarks motsvarighet till FMV 
och FMLOG. Några forskare som bevakar 
vissa områden finns i den centrala sta-
ben, liksom en mindre verksamhet inom 
CBRNE.

Som framgår ovan synes försvarsforsk-
ningens omfattning och kvalitet vara 
uppenbart relaterad till vilken omfattning 
av inhemska försvarsindustrier som finns. 
Ska ett framgångsrikt exempel tas bör 
det vara Norges FFI! Den mycket snabba 
avveckling av svensk försvarsforsknings-
kompetens som skett syns särskilt ominös 
inför framtiden. Att avveckla en kvalifice-
rad kompetens kan ske på några dagar, att 
bygga upp den igen tar minst 5-10 år, och 
det är ibland inte längre ens möjligt!

Några viktiga förutsättningar för att 
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skapa en framgångsrik försvarsforsk ning 
kan bedömas vara:

Att kunna attrahera och behålla • de 
bästa forskarna under så lång tid 
att deras insatser blir effektiva och 
att en fortlöpande kompetens kan 
garanteras,
Att arbeta • nära materielen, både 
existerande och kommande, 
Att ha god balans mellan lång-• 
siktig, kompetensuppbyggande 
verksamhet och den mer kortsik-
tiga, materielnära och avtappande. 
50/50 är ofta en fördelning att 
sträva efter, 
Att ha mycket goda kanaler för att • 
kunna nyttiggöra resultaten inom 
försvar, näringsliv och samhälle, 
Att ha goda samarbeten med kom-• 
petenta grupper inom universitet 
och högskolor, och med utländska 
universitet och forskningsinstitut, 
för att kunna veta och förstå vilka 
prioriteringar och inriktningar man 
har i andra nationer och vart tren-
derna går,
Att lägga ut en betydande del av sin • 
forskning på andra producenter, och 
slutligen och synnerligen viktigt,
Att ha tillräcklig experimentell • 
förmåga för att kunna verifiera teo-
retisk verksamhet. Experiment är 
också ofta den bästa bytesvalutan 
i internationella samarbeten.

Möjligheterna att utföra komplicerade 
simuleringar av olika fysikaliska och ke-
miska förlopp i dator har i dag ökat mycket 
starkt, och även personer med begränsad 
insikt i vad modellerna egentligen uträttar 
kan ofta använda dem med ”kokboksme-
todik”. Den oinitierade kan därför förledas 
att tro att experiment inte längre behövs! 
Inget kunde vara mer fel, utan behoven 
av experiment för att verifiera resultat och 
kontrollera modellers utformning och in-
data har snarare ökat. Dock krävs numer en 
annan typ av experiment som blir mycket 
mer komplicerade och där användningen 
av avancerad mätteknik ökat, medan man i 
gengäld kan klara sig med färre försök. 

Krav på kunskap hos leverantör och an-
skaffande myndighet
Vilken kunskap krävs inom landet för att 
få till stånd rationell anskaffning, drift och 
underhåll av försvarsmateriel, och var ska 
den finnas? Rätt val av materiel eller sys-
tem måste baseras på vunna erfarenheter 
och en vision av framtiden. Kunskap om 
taktik och teknik bör finnas inom den 
operativa ledningen av försvaret respektive 
inom den anskaffande myndigheten. Där-
till kommer krav på ekonomisk kunskap 
m m. Kunskaperna måste baseras på upp-
gifter från andra länders försvar, industri, 
forskningsinstitutioner o s v och från den 
egna försvarsforskningen som man bör 
nära samverka med.

Materielen måste granskas och provas 
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avseende funktion, tillförlitlighet, service-
barhet etc. I huvudsak måste detta utföras 
av den anskaffande myndigheten. Vi har i 
Sverige aldrig provat för mycket utan ofta 
för litet, med haverier och kostsamma mo-
difieringar som följd. Provning kan i viss 
utsträckning ske hos leverantören, men då 
under observation av anskaffningsmyndig-
heten. Vid konkurrensupphandling måste 
provningen ske av en gentemot konkur-
renterna ojävig instans. Tillverkningen hos 
leverantören måste sedan kontrolleras. 

Anskaffningsmyndigheten måste för-
bereda införandet av aktuell materiel vid 
krigsförbanden. Kunskaper måste sedan 
finnas eller eventuellt byggas upp hos 
de instanser som ska svara för drift och 
underhåll av materielen. 

Det är därför uppenbart att kunskaper 
om teknik och ekonomi måste finnas både 
hos leverantör och kund. Proportionen 
mellan antalet experter borde nog vara 
ungefär 10/1 till 20/1. Det är därför mycket 
förvånande att en så viktig utredning som 
Försvarsförvaltningsutredningen från 2006 
skriver att den tekniska personalen på den 
anskaffande myndigheten är en onödig 
dubbelkompetens som enbart borde finnas 
hos leverantören. 

Utan teknisk kunskap skulle anskaff-
ningsmyndigheten bli en tandlös och 
lättlurad organisation helt i händerna på 
leverantörerna. De förslag som framfördes 
i nämnda utredning är dessutom mycket 
förvånande om man jämför med utredning-
ar vid exempelvis Ingenjörsvetenskapsaka-
demien, IVA. Redan på 1970-talet gjordes 

en utredning vid IVA där det framgick att 
just samarbetet med en kunnig kund varit 
en av förutsättningarna för svensk export-
industris stora framgångar. (Televerket-
Ericsson, ASEA-Atom-Vattenfall, SJ-
ASEA, FMV-Saab, FMV-Bofors). Även 
i den nyligen gjorda utredningen av bl a 
IVA, ”Produktion med konkurrenskraft”, 
framhålls vikten av kunniga kunder. Där-
med menas att det bör finnas personal med 
kunskap om krav på kommande materiel 
samt teknikutveckling och inte bara med 
kostnadsmedvetande på kundsidan.

Anskaffning av försvarsmateriel är en 
komplicerad verksamhet. Aktörerna har 
åtminstone delvis olika målsättningar. 
Ogrundade är också de åsikter som 
framförts att kunskapen inom landet i 
huvudsak borde begränsas till vad som 
populärt kallas ”systemkunnande på hög 
nivå” – ”system av system”. Därmed avses 
troligen en bred men ganska tunn kunskap. 
Detta håller varken inom industrin eller 
förvaltningen. Om en leverantör ska kunna 
vara systemansvarig för ett komplicerat 
materielsystem måste han dels ha en bred 
kunskap men även en djup sådan inom 
väsentliga nyckelområden. Om denna 
leverantör enbart har en bred kunskap 
klarar han inte av att ta ett övergripande 
ansvar. Har han endast djup kunskap 
inom ett specialområde blir han bara en 
underleverantör eller legotillverkare. (Med 
underleverantör menas ett företag som sva-
rar både för konstruktion och tillverkning 
medan en legotillverkare enbart tillverkar 
en produkt baserad på någon annan leve-
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rantörs konstruktion.) På motsvarande sätt 
måste kunden ha ett brett kunnande men 
dessutom djupare insikter på vissa områ-
den. Även här gäller det att se verkligheten 
och inte göra generaliseringar.  

För och nackdelar med medlemskap i 
Norden, EU, NATO

Avseende medlemskap i NATo för en 
småstat

Ett antal småstater har varit och är medlem-
mar i NATO. Några reflektioner avseende 
Norge och Danmark och en jämförelse 
med Sverige görs nedan:

Norge
Norge, som medlem i Nato, kunde lita på 
leveranser från de större Nato-länderna och 
få företräde när det gällde sekretessbelagd 
materiel. Uppdelning av försvarsuppgifter-
na inom alliansen resulterade i att Norge, i 
motsats till Sverige, inte behövde skaffa en 
del typer av materiel. Det måste ha innebu-
rit kostnadsbesparingar och mindre krav på 
den inhemska industrins omfattning. 

Danmark
Danmark är det nordiska land som tyd-
ligast deklarerat att försvarets främsta 
uppgift är att stödja internationella 
operationer före försvaret av eget ter-
ritorium. Detta ställningstagande var 
möjligt att göra och genomföra eftersom 
Danmark är medlem av NATO. Materiellt 
har Danmark genom NATO fått tillgång 

till specifikationer m m som stöd i egen 
materielanskaffning. Danmark kunde t ex 
efter medgivande från NATO avveckla sin 
ubåtsförmåga.

Sverige
Sverige säkrade under det kalla kriget, som 
alliansfri nation, sin materielförsörjning i 
huvudsak med inhemska produkter. Dock 
uppstod ett med tiden ökande behov av 
utländska komponenter, apparater och 
delsystem. Några materielsystem, som 
skaffades med stora tidsmellanrum, köptes 
utifrån. Exempel är storradarstationer och 
helikoptrar. Ofta uppstod sekretesspro-
blem därför att säljarnationen inte ville 
släppa sin senaste teknologi till ett ne-
utralt land. Det krävdes många gånger en 
lång övertalningsprocedur med åtföljande 
tidsfördröjningar. Dessutom inverkade vår 
troliggjorda förmåga att vid ett nej själva, 
om än till högre kostnad, kunna utveckla 
teknologin. Sverige var tvunget att ha 
en helt täckande materielförsörjning för 
försvaret.

Avseende svensk anslutning till NATo
NATO är en sammanslutning av fria stater 
inom Nordamerika och Europa. Det är en 
allians där deltagarna deklarerat att de 
solidariskt påtar sig att deltaga i försvaret 
av respektive land om det blir anfallet. 
Det innebär en ökad trygghet, men också 
ett ansvar.

När NATO bildades 1949 valde Sverige 
att även i fortsättningen vara alliansfritt 
och neutralt bl a av hänsyn till Finland 
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och dess relation med Sovjetunionen. 
Varje svensk regering sedan mitten av det 
förra seklet har ändå räknat med att Sve-
rige skulle få hjälp från NATO om vi blev 
angripna. Norge, Danmark, Belgien, Ne-
derländerna o s v, som alla var lika neutrala 
som Sverige före andra världskriget, men 
ändå drogs in i kriget, valde att ansluta sig 
till NATO. Utanförskapet gentemot NATO 
medförde att vi fortsatte att utnyttja och 
vidareutveckla vår försvarsindustri, vilket 
troligen inte hade skett i samma omfattning 
om vi hade gått in i alliansen.

Nu förekommer på olika sätt ett öp-
pet samarbete med NATO, vilket är bra. 
Men det ger på intet sätt delaktighet i ett 
NATO-medlemsskaps viktigaste fördel: 
den ömsesidiga solidariteten.

Genom att ständigt övertala regeringarna 
i vissa NATO-länder att Sverige ideolo-
giskt tillhör den fria världen har vi lyckats 
att på olika sätt få ta del av den materiella 
utvecklingen i väst, en ställning vi faktiskt 
var tvingade att ta. Vi kunde inte samarbe-
ta både med väst och öst. Samarbetet har 
skett genom teknologiutbyte och materi-
elköp. Inköpen var nödvändiga på grund 
av att vi inte kunde mäkta av att bygga 
upp en helt täckande försvarsindustri. I 
vissa fall fick vi tillgång till materiel med 
samma grad av modernitet som NATO:s 
egna länder. Men i vissa fall fördröjdes 
anskaffning med kanske 10 år.

Den största svårigheten inom materiel-
sektorn med att inte vara med i alliansen 
i en framtid är om en kris uppstår. Då 
försvinner köparens marknad snabbt och 

vi kan då inte förvänta oss att få tillgång till 
önskad effektiv materiel från någon.

Avseende EU:s försvarssamarbete
Inom EU byggs det nu upp gemensamma 
stridsenheter, med Nordic Battle Group 
som det första exemplet. Men något soli-
dariskt bindande försvar liknande NATO 
måste anses ligga åtskilliga år framåt i 
tiden, om ens någonsin. Grundläggande är 
behovet av en gemensam säkerhets- och 
försvarspolitik. Erfarenheten visar dock 
att man bör skynda långsamt och avvakta 
att en mer utbredd vilja till långtgående 
samverkan hunnit skapas.

Samarbete inom materielområdet 
etableras nu successivt inom EU. Det 
har redan resulterat i exempelvis jakt-
roboten IRIS-T. Men andra projekt drar 
ut på tiden, t ex jaktroboten Meteor. Fler 
exempel, dock inte initierade av EU, är 
Tornado och Typhoon II. Fortfarande 
vill nog nationer som Storbritannien 
och Frankrike inte bli beroende av andra 
länder, av olika skäl. Men totalt sett 
borde man på sikt se fram mot ett ökat 
materielsamarbete både inom Europa och 
med Nordamerika. Samtidigt måste man 
nog se till att bibehålla åtminstone delar 
av det egna landets resurser, bl a för att 
kunna vara en realistisk och kompetent 
samarbetspartner. 

Avseende nordiskt materielsamarbete
Ett försvarssamarbete inom Norden är 
ingen ny idé. Den prövades redan i slutet 
på 1940-talet, utan framgång. Våra gran-
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nars önskan om en större trygghet än vad 
neutralitet kan ge, respektive Finlands 
bindningar till den östliga grannen med-
förde att Nordens stater utom Sverige och 
Finland gick med i NATO.

Sedan dess har olika samarbeten på lägre 
nivå tillämpats mellan länderna. Några 
exempel:

Flygsäkerhetsarbete: övningar att • 
utnyttja varandras flygbaser i då-
ligtvädersituationer 
Utprovning: försöksplatsen i Vidsel • 
har utnyttjats mycket av Norge och 
Finland, men även av Schweiz, 
Storbritannien m fl
Materielköp: luftvärnskanoner, • 
eldledningssystem till eldrörsluft-
värn, marina radarstationer, RBS 
15, Penguin, Robot 24, 27, 28, 
70, flygplan 35 Draken, patrull-
båtar, ubåtar, stridsfordon samt 
gemensamma köp av bl a minsök-
utrustningar m m.

Samarbetet har dock varit något enkelriktat 
då ett problem i samband med samutveck-
ling och samproduktion har varit att våra 
grannar inte haft en liknade försvarsmate-
rielindustri som vi.

Nordiskt samarbete inom materielområ-
det är alltså ingen nyhet. Nyligen har idén 
om ett utökat nordiskt försvarssamarbete 
åter lanserats. Den koncentreras mest till 
materielfrågor och utbildningsfrågor. Dä-
remot innehåller den nya idén fortfarande 
inget om en bindande solidaritet. Inställ-

ningen till förslaget i Norge och Finland är 
inte klar, om man uttrycker sig försiktigt. 
Det är nog svårt att sätta tilltro till Sverige 
så länge vi inte vill vara med i NATO. 
Finland torde inte överskatta möjligheterna 
till ett mer bindande avtal i detta avseende 
med Sverige. 

Men visst bör vi försöka utvidga mate-
rielsamarbetet med våra nordiska grannar. 
Genom nuvarande försvarspolitik riskerar 
vi dessutom att närma oss våra grannars läge 
vad gäller försvarsindustristrukturen.

Slutsatser
Det säkerhetspolitiska läget synes ten-
dera att försämras, både globalt och i vårt 
område.

Det är bra att Sverige deltar i det • 
internationella fredsbevarande 
samarbetet, men det får inte inverka 
alltför ofördelaktigt på vår förmåga 
att skydda vårt eget land.
Inga förberedelser sker för närva-• 
rande för att skapa ett försvar som 
kan behövas inför ett allvarligare 
hot mot vårt land.
Nuvarande storlek av vårt försvar • 
kan inte motivera en försvarsin-
dustri av den struktur som vi hade 
under det kalla krigets dagar. 
Dagens köparens marknad kan • 
försvinna på kort tid! Detta innebär 
att vi har kommit i ett mycket osäk-
rare läge beträffande leveranser av 
materiel i ett krisläge.
Många av våra försvarsindustrier • 
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lever ännu på arv från 1980-talet. 
För att bibehålla och vidare utveck-
la sina kunskaper om konstruktion 
och tillverkning måste en industri 
ha en någotsånär jämn beläggning 
av sina utvecklings- och tillverk-
ningsresurser.

Detta kan åstadkommas med fyra metoder:

Kontinuerliga beställningar från • 
vårt försvar.
Utfyllnad med export.• 
Arbete med likartade civila pro-• 
dukter.
Olika branscher av försvarsindustrin • 
arbetar under olika villkor, varför 
prövning måste göras branschvis. 

Samarbete med andra länders försvars-
industrier kan under vissa förutsättningar 
vara fördelaktigt, men inte generellt.

Sådant samarbete har skett sedan • 
länge beträffande teknikutbyte, 
forskning, provning och kontroll. 
Endast ett fåtal projekt har utveck-
lats och tillverkats tillsammans 
med utländsk industri. (Hindrande 
orsaker har varit vår neutralitet, 
exportrestriktioner, samt att övriga 
neutrala nationer inte varit intres-
serade.)
Samarbete kring utveckling och • 
tillverkning ger små ekonomiska 
vinster om det inte sedan följs av 
en serie av projekt. 

Vår försvarsindustri kan inte haka • 
på projekt utan att ha bibehållit sin 
kunskap. 
Detta kräver någon form av långtids-• 
planering gällande försvarets belägg-
ning av den inhemska industrin.

De viktigaste fördelarna med utvecklings- 
och tillverkningssamarbete är i turordning:

Jämnare fast lägre beläggning för • 
varje projekt.
Fördelning av forsknings-, under-• 
hålls- och utbildningsresurser i 
vissa fall.
Större marknad (men ger krav på • 
mer liberal exportpolitik).

Villkor för lönande samarbete:
Kontinuerlig beläggning av för-• 
svarsindustrins utvecklings- och 
tillverkningsresurser.
Någon bindning mellan staten (för-• 
svaret) och försvarsindustrin.

De viktigaste nackdelarna:
Svensk industri blir sällan system-• 
ledande i samarbeten.
Mer och dyrare byråkrati.• 
Kompromisser vad beträffar spe-• 
cifikationer.
Längre ledtider, politiska bind-• 
ningar.
Alla blir inte beroende av alla så att • 
leveranssäkerheten ökas. (Nationer 
som Frank rike låter sig inte styras 
av svensk exportpolitik.)
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Försvarsforskningen bör ha följande roller 
och huvuduppgifter:

Att vara försvarets kristallkula.• 
Att varna försvaret för möjliga • 
förändringar i omvärlden, inte bara 
inom den tekniska utvecklingen.
Att upprätthålla mycket goda • 
kontakter med den akademiska 
världen och med utländsk försvars-
forskning.
Att tillföra djup och bred kom-• 
petens till försvarets studie- och 
planeringsverksamhet och till 
materielanskaffningen.
Att kunna bistå med ”quick fixes”, • 
t ex i anknytning till försvarets 
utlandsverksamhet.

Försvarsforskningen bör ha sådan kvalitet 
och ges sådana resurser att man kan att-
rahera och behålla de bästa forskarna!

Åtgärder – Förslag
Det ändrade säkerhetspolitiska läget • 
fordrar en omprioritering inom försva-
ret och förmodligen även mellan för-
svaret och andra samhällssektorer.

Förbered lösningar för att eliminera • 
eller minska följderna av latenta hot 
på ett fast och psykologiskt sätt.

Förklara för befolkningen varför • 
man så radikalt har ändrat vår säker-
hetspolitik att försvaret nu prioriterar 
engagemang i främmande länder. 
Framför också de sakliga skälen för 

och mot vår säkerhetspolitik som den 
gestaltades under det kalla kriget. 

Ska vi ha kvar något av försvarsindustrin i 
Sverige måste beslut om erforderliga åtgär-
der fattas inom en snar framtid. Någon form 
av uppgörelse är nödvändig mellan staten 
och de industrier och företag som man efter 
noga övervägande anser ska finnas kvar som 
leverantörer till försvaret. 

Speciellt bör utrönas vad som • 
krävs av industrin och staten för 
att Sverige ska kunna delta i olika 
internationella samarbetsprojekt. 
Någon form av långsiktsplanering 
måste därvid tillkomma. Detta gäl-
ler framförallt för den mer ”hårda” 
materielen.
En ny mer realistisk och differen-• 
tierad ”strategi” för materielan-
skaffning måste utarbetas.
Samarbete i olika former med • 
andra länder bör få en långsiktig 
karaktär. 
Noggranna studier av för- och • 
nack delar med olika anskaffnings-
metoder, baserade på tidigare erfa-
renheter, måste utföras i varje fall 
avseende anskaffning.

Mycket talar för att ett kärvare säkerhets-
politiskt läge snart kan komma. Tillgång 
till erforderlig materiel i ett sådant läge 
måste ovillkorligen säkerställas på ett el-
ler annat sätt.
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Slutord
Under det kalla kriget var Sverige • 
alliansfritt, med hänsyn till Finland. 
Vi hade då en stark försvarsindustri 
för att till stor del kunna vara själv-
försörjande. 
Allt kunde vi ej mäkta med. Men • 
med industrins kapacitet kunde vi 
göra troligt att vi kunde göra allt 
om det knep. Bara därför och för 
att man ville att Sveriges försvar 
skulle vara starkt kunde vi få köpa 
modern sekretessbelagd materiel. 
Vi hade även en viss förmåga att • 
öka produktionstakten. 
Idag är vi fortfarande alliansfria, • 
militärt. Även om vi samarbetar 
med NATO i övningar och freds-
bevarande operationer har vi ingen 
garanti för leveranser i krislägen 
och än mindre en direkt operativ 
hjälp. 
Om inget görs kommer försvarsin-• 
dustrin att krympa eller försvinna. 
I ett krisläge förändras dagens kö-• 
parens marknad till det motsatta.

 
Således går Sverige mot ett riskabelt läge 
när det gäller materielleveranser.

Det ringa samarbete som nu kan • 
förutses med EU ger inga som helst 

garantier. Inga förberedelser görs 
heller för att kunna möta ett försämrat 
säkerhetspolitiskt läge.
Frågan om Sveriges eventuella anslut-• 
ning till NATO bör utredas igen på ett 
seriöst sätt, där alla för- och nackdelar 
belyses med hänsyn till vår och andras 
erfarenheter. 
Men innan beslut fattas borde man • 
officiellt och så opartiskt det går 
förklara vår säkerhetspolitik och 
dess grunder under 1900-talet fram 
till idag. 

Medverkande

Utöver författarna har ett antal medlemmar 
i Avd IV bidragit till den årliga redovis-
ningen i större eller mindre omfattning, för 
vilket vi är synnerligen tacksamma; bl a 
Ingemar Carlsson (som lagt ned betydande 
arbete), Thomas Engevall, Jan Foghelin, 
Helge Gard, Anders Kågström, Håkan 
Linde, Rickard O Lindström och Magnus 
Sjöland och Jan-Erik Lövgren.

Urban Jonsson är överste, Gunnar Lind-
quist är generalmajor, f d huvudavdel-
ningschef och Bo Janzon är professor. 
Samtliga är ledamöter av KKrVA.

 


