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Statsmakternas målsättning – 
försvarsmaterielförsörjning genom interdependens i ett Europaperspektiv 

Finns förutsättningar för försvarsmaterielförsörjning genom  
interdependens i ett Europaperspektiv? 

 
Sammansättningen av försvarsindustrin i Sverige är ett resultat av en politik som under lång tid haft som målsättning att 
vidmakthålla en stark inhemsk försvarsindustribas i syfte att säkerställa tillgång till kvalificerad försvarsmateriel. Nya 
förutsättningar för försvarsindustrin har under 1990-talet gjort internationellt försvarsmaterielsamarbete nödvändigt. 
Statsmakternas målsättning idag är att skapa interdependens, ömsesidiga beroenden, mellan försvarsindustrier och stater i ett 
Europaperspektiv för att säkra materielförsörjning vid kris och krig. Interdependens förutsätter ett balansspel mellan stater, 
industrier och organisationer där uppoffringar måste göras, maktambitioner nedtonas och där politiken stater emellan 
harmoniserar. Interdependensen bygger på ett liberalt tänkande där gränsöverskridande och marknadskrafter i stor utsträckning 
styr utvecklingen utifrån ett efterfrågeperspektiv. Översatt till försvarsindustritermer så handlar detta resonemang om politiska 
målsättningar, metoder och försvarsindustrikompetenser. Studien visar att interdependens kan ifrågasättas som målsättning i 
nuvarande sammanhang eftersom varken Sverige eller andra aktörer i Europa för en politik som skapar förutsättningar för 
interdependens. 
Försvarsindustrierna är fortfarande en del av staters säkerhets- och försvarspolitik vilket innebär att nationella intressen och 
oberoende prioriteras. Artikel 296 i EU-fördraget medger även detta handlingsförfarande. Försvarsindustrikompetenser hos i 
Sverige verksamma försvarsindustriföretag fyller däremot interdependensens förutsättningar d.v.s. det finns en  
efterfrågan på de kompetenser och produkter som idag finns och tillverkas. Detta bekräftas genom internationellt  
intresse att investera i inhemsk industri samt pågående samarbetsprojekt. De svenska statsmakternas  
målsättning med interdependens som instrument för materielförsörjning i ett Europaperspektiv kan ifrågasättas.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problem 

Den internationella försvarsindustrin har under de senaste 15 åren genomgått 
en radikal omvandling.1 Efter en lång period av massiv upprustning i världen 
under början och mitten av 1980-talet följde en period av minskad rustning 
under slutet av 1980-talet och första hälften av 1990-talet. Nedgången var till 
stor del beroende av det kalla krigets slut, men också en konsekvens av att ett 
flertal betydande konflikter i tredje världen avslutades (bl.a. kriget mellan Iran 
och Irak). Som ett resultat av försvarsnedskärningarna, ökande 
utvecklingskostnader och hårdnande konkurrens på exportmarknaden har 
försvarsindustrier tvingats omstrukturera och rationalisera.2 Som en 
konsekvens av detta har den i Sverige verksamma försvarsindustrin integrerats 
kontinuerligt med industrier i Europa och USA. En av de svenska 
statsmakternas målsättningar med försvarsindustrin är att skapa ömsesidiga 
beroenden, interdependens, genom materielsamarbeten mellan stater och 
försvarsindustrier i ett Europaperspektiv i syftet att säkerställa 
materielförsörjning i händelse av kris eller krig. De svenska statsmakterna 
utrycker samtidigt en vilja att Sverige fortsatt skall vara alliansfritt och sträva 
efter självbestämmande och nationellt oberoende. Är då målsättningen med 
interdependens förenlig med denna typ av målsättning?  Är den användbar i en 
internationell miljö som länge präglats av realism och statstänkande? 

1.2 Syfte och teorianknytning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns förutsättningar för 
försvarsmaterielförsörjning som bygger på interdependens i ett 
Europaperspektiv. Den teoretiska anknytningen till uppsatsen grundar sig på 
teorin om ömsesidiga beroenden, interdependens. En mängd författare och 
forskare har utvecklat teorin som bygger på marknadskrafter och liberalt 
tänkande. Teorin grundar sig på ett ömsesidigt beroende organisationer och 
stater emellan där beroendet utgår från ett behovsperspektiv där nationer 
innehar eftertraktade produkter eller förmågor. Interdependensen bestämmer 
relationen mellan industrier och stater.3 Detta synsätt ger vid handen att aktörer 
i viss utsträckning har makt över varandra och att det finns en utbytesrelation 
dem emellan.4 Interdependensteorin och dess förutsättningar kopplat till 
uppsatsens syfte beskrivs utförligt i kapitel 2.1.  
 
 
 

                                                 
1Riksrevisionsverkets rapport 2000:23, (2000), Från hot till skrot, Stockholm, Ekonomi-print, 
s. 39 (hädanefter RR 2000:23) 
2Axelsson, M., Carlsen, H., Eriksson, A., Lindgren, F., Lundmark, M., (2002), 
Industristrategier för en osäker framtid - scenarioplanering för försvarsindustri i Sverige, FOI-
R--0744--SE, s. 5 
3Rhodes, R A W, Analysing Intergovernmental Relations, European 
Journal of Political Research, vol. 8, 1980, s. 291 (hädanefter Rhodes, 1980) 
4Rhodes, 1980, s. 314 
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För att nå syftet med uppsatsen skall följande tre frågeställningar besvaras:  
 

1. Vilka är förutsättningarna för interdependens i ett Europaperspektiv 
inom ramen för försvarsmaterielförsörjning till Sverige?  

2. Vilken målsättning har de svenska statsmakterna med inhemsk 
försvarsindustri enligt Försvarsberedningens rapport DS 2003:34?  

3. Finns kompetenser och förmågor i inhemsk förvarsindustri som är 
efterfrågade i ett Europaperspektiv? 

 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
• Uppsatsen utgår från de svenska statsmakternas målsättning med 

försvarsindustrin från försvarsberedningens rapport DS 2003:34 
som enligt Försvarsdepartementet är det styrdokument som ligger 
till grund för målsättning och planering. 5 

• En begränsning sker i redovisning av inhemsk försvarsindustri till 
Kockums, SAAB, Bofors Defence, Ericsson Microwave Systems, 
Volvo Aero samt Alvis Hägglunds med hänsyn till att dessa utgör 
97 % av inhemsk försvarsindustri.  

• Jämförelse i ett Europaperspektiv görs mot Frankrike och deras 
försvarsindustriella målsättningar. Detta med hänsyn till nationens 
särställning inom försvarsindustriområdet och uttalade intresse av 
att integrera Europa både politiskt och militärt inom ramen för EU. 

• Inom interdependensteorin studeras maktbegreppet särskilt med 
hänsyn till försvarsindustrins koppling till nationella intressen och 
säkerhetspolitik. 

• Försvarsberedningen representerar de svenska statsmakterna då 
medlemmarna i beredningen är hämtade från regerings- och 
riksdagspartierna. 

1.4 Metodanvändning och disponering av studie 
Uppsatsens metod bygger på kvalitativa textanalyser och en 
respondentundersökning i form av en standardiserad samtalsintervju med ett 
antal personer (se bilaga 1 för förteckning över respondenter och frågor).  
Efter beskrivning och analys av empirikapitlet, genomförs en diskussion där 
förutsättningarna för interdependens jämförs med inhemskt 
försvarsindustriinnehåll, svenska och franska politiska målsättningar och 
respondentbild i syfte att klarlägga om det finns förutsättningar för 
försvarsindustrisamarbeten som bygger på interdependens i ett 
Europaperspektiv.  
Användandet av ovanstående metodik medför att uppsatsen disponeras i fyra 
kapitel som tillsammans ger svar på uppsatsens frågeställningar och syfte.  
 
 

                                                 
5 DS 2003:34 se http://www.forsvarsberedningen.gov.se/start.htm, 2004-04-13 (hädanefter DS 
2003:34). Vad gäller DS 2003:34 giltlighet hänvisas till intervju med Öv Filip Ingelson, 
Militära enheten, Försvarsdepartementet, 2004-01-14 



FHS/ISS ENSKILD UPPSATS FHS bet: 19 100:2033 
Chp 02-04 
Mj Per Råstedt 2004-06-14 3(56)   
            
Kapitlen utgörs av:  
Empiri 
Kapitlet är uppbyggd i fem avsnitt och beskriver: 
 

1. Interdependens som teoretiskt begrepp. 
2. Statsmakternas målsättning med inhemsk försvarsindustri enligt 

försvarsberedningens rapport DS 2003:34. 
3. Internationell och nationell försvarsindustri. 
4. Respondentsvar från genomförda intervjuer. 
5. Fransk försvarsindustripolitik. 

 
Analys 
Kapitlet analyserar insamlat studiematerial i syfte att dra slutsatser och ge svar 
på frågorna 1-3. Analysdelen är indelad i fem avsnitt som omfattar: 
 

1. Analys av förutsättningarna för interdependens inom ramen för 
försvarsindustri i ett Europaperspektiv.  

2. En närgången textanalys av DS 2003:34 i syfte att identifiera 
statsmakternas målsättningar med inhemsk försvarsindustri. 

3. Analys av inhemsk försvarsindustris förutsättningar i ett 
Europaperspektiv. 

4. Analys av intervjuunderlag i syfte att klargöra hur respondenterna 
upplever statsmakternas styrning av inhemsk försvarsindustri i 
förhållande till målsättningar och övriga aktörer i europaperspektivet. 

5. Analys av den franska försvarsindustripolitikens målsättningar och de 
metoder som används för att nå dessa. 
 

Jämförande diskussion 
Kapitlet syftar till att jämföra slutsatser, d.v.s. interdependensens 
förutsättningar med politiska målsättningar/åtgärder och industriinnehåll i ett 
Europaperspektiv. Detta görs genom en jämförelse mellan förutsättningarna för 
interdependens i ett Europaperspektiv och: 
 

1. Statsmakternas målsättningar.  
2. Inhemsk industris kompetenser och förmågor. 
3. Respondentbild. 
4. Fransk försvarsindustripolitik. 

 
I denna del besvaras syftet med studien, det vill säga klarlägga om det finns 
förutsättningar för försvarsmaterielförsörjning som bygger på interdependens i 
ett Europaperspektiv. 
 
Reflektion  
Kapitlet knyter an till syftet med uppsatsen i en syntes. Avslutningsvis ges 
även förslag på vidare forskning. 

1.5 Empiriskt material 
Det empiriska materialet bygger på en blandning av primär- och 
sekundärkällor.  
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I studien av interdependensteorin hämtas underlag från ett antal författare som 
anses vara skapare av teorin. Interdependensteorin är omstridd vilket gör att det 
finns många forskare som har åsikter om dess innehåll och hur detta skall 
tolkas. Avsikten har varit att i litteraturen hitta faktorer i teorin som kan 
användas i en jämförelse i ett europeiskt försvarsindustriperspektiv.  
 
Studien av statsmakternas målsättning bygger på primärt källmaterial hämtat 
från Försvarsberedningens rapport DS 2003:34, Vårt militära försvar-vilja och 
vägval, kapitel 6, som enligt Försvarsdepartementet är det dokument som idag 
ligger till grund för inriktningen av inhemsk försvarsindustri.  
 
Materialet om försvarsindustrin och fransk försvarsindustripolitik är främst 
hämtat från rapporter, utredningar, studier och hemsidor från institutioner och 
företag såsom FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), FMV (Försvarets 
materielverk), ISP (Inspektionen för Strategiska produkter), FIF 
(Försvarsindustriföreningen), SIPRI (Stockholm International Peace Research 
Institute), SCORE (Stockholm Center for Organizational Research) och 
inblandade försvarsindustrier. Underlaget får betecknas som en blandning av 
primära, sekundära och bearbetade källor eftersom innehållet ofta hänvisar till 
andra källor. Information kan också förekomma där källan är påverkad av 
myndighet eller företag.  
 
Respondentfrågorna är ett komplement till det skriftliga underlaget. Detta för 
att skapa en bild av hur statsmakterna agerar mot inhemsk försvarsindustri i 
förhållande till egna målsättningar och övriga aktörer i Europaperspektivet. 
Med anledning av känsligheten i vissa svar kommer inte koppling att göras 
mellan svar och respondent. Fullständiga intervjusvar återfinns i författarens 
ägo. Mängden källor, studerat material och intervjuer skall ses som ett försök 
att redovisa olika åsikter och minimera risken för genomslag av påverkade 
källor, i syfte att öka äkthet och närhet i uppsatsen.   

1.6 Centrala begrepp 
Statsmakterna 
Sveriges riksdag och regering. 
 
Europaperspektiv   
Försvarsindustrin i Europa domineras av Storbritannien, Tyskland, Frankrike, 
Italien, Spanien och Sverige. Tillsammans innehar aktörerna över 93 % av 
Europas försvarsindustrikapacitet. Begreppet Europaperspektiv avser ovan 
nämnda nationer.  
 
Interdependens 
Ömsesidiga beroenden (se kapitel 2.1) 
 
Inhemsk försvarsindustri 
I Sverige verksam och baserad försvarsindustri. 
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2. Empiri 
2.1 Interdependens 

2.1.1 Inledning 
Den idag mest dominerande frågan inom statsvetenskapen är om världen, 
kopplat till internationella relationer, under de senaste decennierna genomgått 
fundamentala förändringar. Många menar att så är fallet och att relationerna 
inom det internationella systemet idag utgörs av ömsesidiga beroenden, det 
som inom statsvetenskapen kallas interdependens.6 Interdependens bygger på 
ett antal faktorer där begrepp som makt, känslighet och sårbarhet är avgörandet 
för graden av beroende.7 Uppdelningen i detta kapitel skall ses som ett försök 
att från en teoretisk bas, via en maktdimension, operationalisera teorin som 
verktyg i uppsatsen. Maktdimensionen inom teorin är av särskilt intresse då 
försvarsindustrier ur ett historiskt perspektiv alltid varit en del av enskilda 
staters säkerhetspolitik och således en maktbas ur ett realistiskt perspektiv. 

2.1.2 Teorin 
Begreppet interdependens har på senare år flitigt förekommit i litteraturen om 
organisationer och internationell politik. Interdependens är dock långt ifrån 
något nytt begrepp. Det myntades redan på 1700-talet och var vid 1900-talets 
början normativt viktigt för de som förespråkade frihandel.8

 

En följd av denna utveckling är att begreppet ofta ses nära sammankopplat med 
resonemang om den internationella politisk-ekonomiska ordningen, framförallt 
inom internationell handel.9

 

Inom litteraturen finns en skiljelinje mellan forskare som ser interdependens 
som aktörsbaserat (staterna som centrala) och de som ser fenomenet mer 
övergripande (globalt).10  
Det finns många olika definitioner av interdependens.11 De flesta författare är 
dock överens om att begreppet hänvisar till att någon (1) behöver något, (2) 
påverkas av, och/eller (3) domineras av någon annan.12 Enligt denna enkla 
definition föreligger således interdependens när två aktörer behöver, påverkar 
eller dominerar varandra. Även de kanske mest kända författarna på området, 
Robert O Keohane och Joseph S Nye, har en liknande definition: 
 

”..dependence means a state of being determined or significantly affected by 

                                                 
6Lindgren, F., Axelsson, M., Lundmark, M., Stenholm, L., Tarras-Wahlberg, B., Törnqvist, S., 
(2002), Förutsättningar för internationellt samarbete om forskning, teknologi och materiel 
inom försvarsområdet, FOI-R--0628--SE, s. 7 (hädanefter FOI-R--0628--SE) 
7Keohane och Nye, 1989, s. 11 
8de Wilde, J., (1988),  Promises of Interdependence: Risks and Opportunities,  Bulletin of 
peace proposals, vol 9, nr 2, s. 159 (hädanefter de Wilde, 1988) 
9Goldmannn, K., Hallenberg, J., Jacobsson, B., Mörth, U., Robertson, A., (1999), Politikens 
internationalisering, Lund, Studentlitteratur, s. 178 (hädanefter Goldmannn, 1999) 
10Jones, B., Willets, P., (1984) Interdependence on Trial, London, Pinter, s. 3  
11Jones, B., (1995) Globalisation and Interdependence in the International Political Economy, 
London, Pinter, s. 6  
12de Wilde, 1988, s. 164 



FHS/ISS ENSKILD UPPSATS FHS bet: 19 100:2033 
Chp 02-04 
Mj Per Råstedt 2004-06-14 6(56)   
            

external forces. Interdependence, most simply defined, means mutual 
dependence. Interdependence in world politics refers to situations 
characterized by reciprocal effects among actors in different countries.”13 

 
Det ligger då nära till hands att definiera beroende som motsatsen till 
autonomi – att aktörer på egen hand kan uppnå sina mål inom ett visst 
område vid en viss tidpunkt.14  
Vid interdependens måste således respektive aktör ta hänsyn till den andre 
aktören för att kunna uppnå sina mål.15 Inom en del av litteraturen tar man 
utgångspunkt i att beroende kommer ur utbyte mellan organisationer: 
 

“Organizational exchange is any voluntary activity between two organizations 
which has consequences, actual or anticipated, for the realization of their 
respective goals or objectives.”16 

 
Utbytet är i och för sig frivilligt men utgångspunkten är att ingen organisation 
klarar sig helt själv, alla kommer att ha utbyte med andra organisationer. Alla 
organisationer behöver olika typer av resurser från sin omgivning.17 De två 
grundläggande resurserna för alla aktörer är pengar och auktoritet.18 
Det blir lättare att förstå och mäta beroende om man ser det som ett utbyte där 
beroendet är direkt proportionellt till en aktörs behov av resurser, och omvänt 
proportionellt till tillgängligheten av dessa resurser från annat håll.19 Med andra 
ord, ju mer behovet finns av en resurs som en annan aktör har och ju svårare 
det är att få den från ett tredje håll, desto större är beroendet. Aktörens makt 
över en annan aktör kommer då att bestämmas av hur stor del av den andres 
behövda resurser som aktören i fråga besitter. Interdependensen bestäms av 
relationen mellan tillgängligheten av en resurs och efterfrågan på denna resurs 
för respektive aktör.20 Utifrån denna typ av resonemang kan sägas att det finns 
ett stort beroende, om aktören söker en viktig resurs som är svår att få från 
annat håll, och oberoende om resursen inte är så viktig. Mellan dessa 
ytterpunkter är beroendet litet om det är en viktig resurs som är lätt att ersätta 
eller om det är en mindre viktig resurs som är svår att få från annat håll.21 
Ytterst är det aktörens funktioner och mål som avgör hur beroende denna är av 
andra aktörer.22 Denna typ av resonemang leder fram till följande definition av 

                                                 
13Keohane, R. O., Nye, J. S., (1989), Power and Independence, andra upplagan, Boston, 
Harper Collins, s. 8 (hädanefter Keohane och Nye, 1989) 
14Morse, E., (1976), Interdependence in World affairs, London, The Free Press, s. 663 
15Litwak, E., Hylton, L., (1962), Interorganizational Analysis, Administrative Science 
Quarterly, vol. 6, nr. 4, s. 401  
16Levine, S., White, P., (1961), Exchange and Interorganizational Relationship, Administrative 
Science Quarterly, vol. 5, nr. 4, s. 588 (hädanefter Levine och White, 1961) 
17Benson, J. K., (1975) The Interorganizational Network as a Political Econom, Administrative 
Science Quarterly, vol. 20, s. 231 (hädanefter Benson, 1975) 
18Benson, 1975, s. 232 
19Montin, S., (2000) A conceptual Framework, Bergen, Fagbokförlaget, s. 15  
20Pfeffer, J., Salancik, G., (1978) The External control of organizations – A resource 
Dependence Perspektive, New York, Harper & Row, s. 42 (hädanefter Pfeffer och Salancik, 
1978). 
21Scharpf, F., (1978) Interorganizational Policy Making:Limits to coordination and central 
control, London, Sage, s. 354-355 (hädanefter Scharpf, 1978) 
22Levine och White, 1961, s. 592 
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interdependens: 
 

”interdependence can then be defined as the product of the importance of a 
given input or output to the organization and the extent to which it is 
controlled by a relatively few organizations”.23 

 
Vad det handlar om är ett förhållande mellan aktörer. Det finns inget som säger 
att dessa aktörer måste vara stater utan de kan vara i princip vad som helst. En 
mycket vid, men användbar, definition av interdependens är följande: 
 

”Interdependence arises when the actions of individual members of a social 
system impact (whether materially or perceptually) the welfare of other 
members of the system. Those who are interdependent are affected by and 
react in a sensitive manner to each other’s behaviour: the higher the level of 
interdependence, the more pronounced these impacts and reactions will be.”24 
 

Då mycket av litteraturen inom området är starkt ekonomiskt präglad 
förekommer definitioner i vilka interdependens ses i termer av att ett 
ekonomiskt beteende i ett land får effekter i andra länder. Utifrån det tidigare 
resonemanget om beroendeförhållande som ett utbyte, kan interdependens ofta 
ses som att aktören inte har något val, när det i själva verket är så att 
alternativen är för dyra.25 Det kan med andra ord vara kostnaderna för 
alternativen som ytterst avgör graden av beroende i relationen. 
 

”The effects of transactions on interdependence will depend on the constraints, 
or costs, associated with them. — Where there are reciprocal (although not 
necessarily symmetrical) costly effects of transactions, there is 
interdependence.”26 

 
Interdependens involverar alltså enligt detta resonemang alltid kostnader, 
eftersom interdependens begränsar autonomin. På förhand är det emellertid 
omöjligt att säga om fördelarna överväger nackdelarna i en beroenderelation.27 
Det ömsesidiga beroendet kan således gälla ömsesidiga vinster, men precis lika 
gärna ömsesidiga kostnader.28 Problemet med att fokusera på kostnader och 
utbyte är att det blir svårt att förklara varför den ursprungliga fördelningen ser 
ut som den gör29. Vissa forskare menar att begreppet interdependens alltför 
mycket betonar ömsesidighet och därmed döljer den verkliga ojämlikheten i 
relationer och en reell funktion av teorin.30 

                                                 
23Pfeffer och Salancik, 1978, s. 51 
24Young, O.R., (1992), The effectiveness of international institutions: hard cases and critical 
variables, Cambridge, Cambridge University Press, s. 188 
25Baldwin, D., (1980), Interdependence and power: a conceptual analysis, International 
Organization, vol 34, nr. 4, s. 499-500 
26Keohane och Nye, 1989, s. 9 
27Keohane och Nye, 1989, s. 9 
28Knudsen, O. F., (1999) Interdependence – modent for museum, Internasjonal Politikk, vol 57, 
nr 1, s. 136 
29Rhodes, 1980, s. 302 
30Strange, S., (1996), The retreat of the state – The  diffusion of power in the worldeconomy, 
Cambridge,  Cambridge University Press, , s. xiii 
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2.1.3 Maktdimensionen 
En interdependensrelation innehåller alltid en maktdimension, som kan vara 
antingen symmetrisk (jämbördig) eller asymmetrisk (ojämn) till sin karaktär. 
Interdependens handlar mycket om relativ makt, det vill säga makt i 
förhållande till någon.31 Makt är inom statsvetenskapen ett ofta närvarande men 
mycket svårfångat problemområde. Många författare har försökt lösa 
problemen kring begreppet makt, och det finns en rad olika uppfattningar om 
vad makt är, hur den ska definieras och mätas. Litteraturen kring makt är 
omfattande varför det är nödvändigt att begränsa diskussionen till vissa 
distinktioner hämtade från några av de klassiska verken på området. För den 
särskilda kopplingen mellan interdependens och makt har litteratur av Robert 
Keohane studerats. Ambitionen är inte att försöka åstadkomma någon egentlig 
maktanalys utan endast att framhäva de begrepp som behövs för uppsatsen. De 
flesta är dock överens om att ett grundläggande kännetecken för makt är att den 
är relationell. Makt är inget som kan ägas utan finns i relation till en annan 
aktör.32 Det är ingen mening att säga att någon har makt om det inte framgår 
över vem eller mot vad makten kan utövas.33  Den klassiska definitionen av 
makt är att en aktör – individ eller kollektiv – har makt över en annan om 
aktören kan få den andre att göra något som han annars inte skulle ha gjort.34 
För att visa att en aktör har makt över en annan, krävs att det går att påvisa att 
den andre aktörens förändrade beteende beror på krav ställda från den förste 
aktören.35 Det krävs således en viss sekvens av handlande och ett visst 
tidsutrymme för att kunna tala om makt – att den ene aktörens agerande 
påverkar den andres.36 Det finns med denna typ av definitioner ingen makt om 
den inte används. Bara för att en aktör har maktmedel, behöver det inte 
innebära att aktören har makt.37  
Alternativa sätt att se på makt är att skilja mellan potentiell makt och 
framgångsrik makt. Det går också att se makt som ett taktiskt instrument där 
aktören själv avgör om maktresursen ska användas.38 Den potentiella makten 
har av vissa författare kallats för kapacitet och kan mobiliseras för att användas 
för den verkliga ansträngningen, som då kan kallas för makt. Med detta synsätt 
blir mobiliseringen av makt en dynamisk process med begränsningar orsakade 
av en organisation och situation.39 I linje med denna typ av resonemang går det 

                                                 
31Moravcsik, A., (1998), The Choice for Europe: Social purpose & Statepower from Messina 
to Maastricht, London, UCL press, s. 3 
32Bachrach, P., Baratz, M. S., (1972), Makt och fattigdom: Teori och praktik, Stockholm, 
Wahlström & Widstrand, s. 30-32 (hädanefter Bachrach och Baratz, 1972) 
33Emerson, R. M., (1962), Power – dependence Relations, American Sociological Review, vol. 
27, nr. 1, 1962, s. 31 (hädanefter Emerson, 1962) 
34Dahl, R., (1957), The Concept of Power, Behavioral Science, vol. 2, s. 202-203 (hädanefter 
Dahl, 1957) 
35Emerson, 1962, s. 33 
36Dahl, 1957, s. 204 
37Bachrach och Baratz, 1972, s. 31 
38Bacharach, S.B., och Lawler, E., (1981), Bargaining: Power, Tactics and Outcomes, San 
Fransisco, Jossey-Bass Publishers, s. 44-46 
39McClelland, C. A., (1970), Internationella relationer: system- och kommunikationsteorier, 
Stockholm, Wahlström & Widstrand, s. 94-95 (hädanefter McClelland, 1970) 
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också att använda begreppet maktbas istället för kapacitet.40 Maktbasen består 
av ett antal komponenter som ger en aktör makt över en annan. 
Maktbaskomponenterna kan vara resurser som en aktör besitter, eller 
egenskaper i en relation som exempelvis beroende. En aktörs maktbas kommer 
till viss del att bestämmas av hans eget agerande, men också av strukturella 
begränsningar. Denna maktbas kan aktören välja att använda, men det gäller i 
många fall att väga fördelarna mot nackdelarna i form av reaktioner från andra 
aktörer. Detta anknyter också till en form av kritik som ofta framförts mot 
maktens klassiska definition, att det inte tas hänsyn till olika typer av 
förutsägelser. Det kan vara så att en aktör förutser en annan aktörs reaktioner. 
Det kan då förefalla som att den förstnämnde aktören har makt då den andre 
aktören accepterar förslagen medan verkligheten är den motsatta.  Detta har 
kallats för ”lagen om föregripna reaktioner”.41 I denna typ av maktrelation kan 
också graden av varaktighet i förhållandet spela en avgörande roll. Det handlar 
om olika former av reciprocitet.42 Aktörer kan acceptera mer eller mindre 
ofördelaktiga lösningar, eftersom parterna hoppas på att den andre gör 
eftergifter på samma sätt vid senare tillfälle. Detta förutsatt att vetskap finns 
om både en historia och en framtid för relationen.43 Att inte besluta kan 
manifestera makt minst lika mycket som fattade beslut. Definitionen på ett 
icke-beslut är ”ett beslut som består i att man undertrycker eller motverkar en 
latent eller manifest utmaning mot beslutsfattarens värderingar eller 
intressen”.44

 Detta innebär då att status quo bevaras och att makt utövas för att 
bibehålla den rådande relationen mellan aktörerna.45

 Ett delvis annat synsätt på 
makt är att makt ofta är ömsesidig och anpassningen kanske istället är resultat av 
förhandlingar. Om ett beroendeförhållande är symmetriskt är det således tveksamt 
att den ene aktören har mer makt över den andre och vice versa, vilket däremot är 
fallet om beroendet mellan aktörerna är asymmetriskt.46

 Det går också att hävda att 
makt inte är en relation utan en process, som hela tiden växer fram hos aktörerna 
och hör samman med aktörernas externa omgivning. En aktör har då makt om han 
har en viktig position som berör de problem som avgör relationens framtid. 
Denna makt kommer alltid att vara begränsad av de existerande spelreglerna, 
vilket kan göra att aktören inte kan använda makten på det sätt han vill.47 
Utifrån denna typ av resonemang menar många forskare att det inte går att 
undersöka makt mellan bara ett fåtal aktörer, utan hänsyn måste tas till hela 
nätverk för att få en verklig bild av makten mellan aktörer.48 Inom litteraturen 
rörande interdependens ses makt som en resurs som kan användas för att 
påverka andra aktörer att göra något de annars inte skulle ha gjort. Makt är 

                                                 
40Goldmannn, K., (1978), Det internationella systemet: En teori och dess begränsningar, 
Stockholm, Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen, s. 80-81  
41Bachrach och Baratz, 1972, s. 34 
42Stenelo, L-G., (1987) Samförståndets problem: Statsvetenskapens mångfald, Lund, Lunds 
Universitets Press, s. 288 
43Scharpf, 1978, s. 353 
44Bachrach och Baratz, 1972, s. 55 
45McClellan, 1970, s. 106 
46Crozier, M., (1973), The concept of Power, Social Research, vol. 40, nr. 2, s. 217 (hädanefter 
Crozier, 1973) 
47Crozier, 1973, s. 219-220 
48Hanf, K., (1978), Interorganizational Policy Making: Limits to coordination and central 
control, London, Sage, s. 11 
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således inte ett mål i sig utan ett medel för att uppnå andra mål.49 Vilka resurser 
som fyller denna funktion som maktresurs varierar beroende på 
omständigheterna. Detta gör att framtida maktförhållanden ofta är svåra att 
förutse i konkreta situationer.50

 

Kopplingen mellan maktresurser och utfall är också ofta svårtolkad då en aktör 
med mindre maktresurser, åtminstone till viss del, kan kompensera genom en 
högre motivation att uppnå det önskade resultatet.51 Kostnaderna för 
användandet kan då bedömas olika av de olika aktörerna: 
 

”Differential opportunity costs often lead competing actors to use different 
proportions of their potential power.”52  

 
Beroende kan sägas vara maktens motsats. Det är dock viktigt att skilja mellan 
maktbas och faktiskt utövande av makt. Trots att en aktör har en överlägsen 
maktbas kanske denne inte vill utöva makt, p.g.a. olika typer av kostnader, 
vilket kan leda till att även aktören med större maktbas kan vara i 
beroendeställning. Interdependensbegreppet betonar just denna ömsesidighet 
som kan finnas i en verklig relation. En aktör kan vara beroende av någon 
annan aktör trots sin maktbas och beroendet och makten begränsar vartannat. 
Den relativa makten som en aktör har beror således på dess resurser, 
spelreglerna och hur utbytet mellan aktörerna ser ut.53 
Det finns dock andra delar i maktbasen som inte baseras på utbyte av 
resurser. De tidigare diskuterade icke-besluten kan vara ett exempel på detta. 
Andra typer av maktutövning är att ändra spelreglerna och att på olika sätt 
mobilisera stöd eller motstånd.54  

 2.1.4 Försvarsindustriarenan 
I ett Europaperspektiv fortsätter omformningen och integreringen av 
förvarsindustrier, vilket skapar förutsättningar för interdependens mellan 
försvarsmaterielindustrierna i Europa55. Integrationen och sammankopplandet 
av stater och deras handlingar kommer att vara avgörande för deras 
preferenser. Styrkan på interdependensförhållandena styrs av bindande villkor 
för staternas förhållningssätt.56 Ju mer integrerade aktörerna blir desto högre 
kommer priset att vara för en förlorad relation.57 Kopplat till 
försvarsindustriarenan i ett Europaperspektiv bygger förutsättningarna för 
interdependens på att inblandade aktörer innehar förmågor eller kompetenser 

                                                 
49Keohane, R. O., (1986), Neorealism and its Critics, New York, Columbia University Press, s. 
11, 54, 95 
50Keohane, R.O., (1989), International Institutions and State Power: Essays in international 
relations theory, Boulder, Westview Press, s. 54-55 (hädanefter Keohane, 1989) 
51Keohane, 1989, s. 56 
52Keohane, 1989, s. 80 
53Rhodes, R A W, (1997), From Marketisation to Diplomacy: It´s the mix that Matters, 
Australian Journal of Public Administration, vol. 56, nr. 2, s. 42 
54Rhodes, 1980, s. 308 
55Hagman, H.-C., (2003), Vägval för Europa – Vart går EUs säkerhets- och försvarspolitik, 
Rapportserie om EUs framtid, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, Elanders Gotab AB, s. 20 
(hädanefter Hagman, 2003)  
56FOI-R--0628--SE, s. 7 
57Goldmann, 1999, s. 178 
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som är eftertraktade och att aktörer i systemet visar vilja till att göra avkall på 
nationellt oberoende, självbestämmande och egenintressen58. Den traditionella 
synen på staten som den primära aktören har förvandlats till en diskussion, där 
staters politik harmoniseras och statens möjligheter till påverkan i viss mån 
ligger utanför ramen.59 Därför befinner sig staten i ett system av 
interdependens.60 Till resonemanget hör också en syn på att statens politik inte 
bara utformas av stater, utan också påverkas av ett system med ett flertal 
ickestatliga aktörer, exempelvis industriella grupper.61 
 
Enligt det här synsättet på omvärlden är stater sammanlänkade med varandra 
genom ett nätverk som inte bara utgörs av traditionella statliga relationer.62 
Enligt samma resonemang finns det heller inte någon klar hierarki inom 
agendan för staters relationer, vilket skulle kunna innebära att exempelvis 
militär säkerhet inte alltid är i fokus. Dessa förändringar har i väsentlig mening 
ökat möjligheterna för internationellt samarbete, menar förespråkarna.63  
Genom maktbegreppet inom teorin kan också hävdas, oberoende av öppningen 
i nätverk för staters politik, att den väsentliga makten fortfarande ligger kvar 
hos staterna. Synsättet innebär att det internationella systemet fortfarande är en 
värld uppbyggd av suveräna stater som alla följer sina egna ambitioner och 
önskemål utan att något övergripande och fungerande lagsystem styr deras 
handlande.64 Maktfaktorn är inte på Sveriges sida om man jämför med övriga 
aktörer i ett Europaperspektiv.65 Som en följd av detta kan stater alltid ha, 
oavsett hur lika de är varandra i termer av ideologi, identitet eller andra 
relaterade faktorer, intressekonflikter mellan sig.66 Detta kan innebära att stater 
hamnar i ett politiskt dilemma med målsättningar mot interdependens men med 
ett agerande som interfererar.67 Artikel 296 i EU-fördraget medger även detta 
handlingsförfarande.68 
 
Även bland västliga, liberala, demokratiska och allierade länder bör, enligt 
detta resonemang, förväntan vara att stater kan föra en självtjänande politik, 
realpolitik, samtidigt som de samarbetar med andra länder i syfte att genomföra 
sin egen politik via ett maktbalansspel.69 Detta hävdas också i Riksrevisionens 
rapport, 2004:6. Varken Sverige eller andra aktörer i Europa för en politik som 
skapar förutsättningar för interdependens.70  
                                                 
58Lundmark, M., Axelsson, M., Bjurström, E., Lindgren, F., (2000), Striving for Security of 
supply, The Swedish Policy of Mutual Dependencies, FOA-R-00-01763-170-SE s. 29 
59Mörth, U., (2004), Organizing European Cooperation – The case of armaments, Lanham, 
Rowman & Littlefield Publishers, s. 150 (hädanefter Mörth, 2004)  
60FOI-R--0628--SE, s. 7  
61FOI-R--0628--SE, s. 7  
62FOI-R--0628--SE, s. 7  
63FOI-R--0628--SE, s. 8  
64FOI-R--0628--SE, s. 8 
65Hagman, 2003, s. 16  
66FOI-R--0628--SE, s. 8 
67Sundelius, B., Mörth, U., (1998), Interdependens, konflikt och säkerhetspolitik, Sverige och 
den amerikanska teknikexportkontrollen, Stockholm, Elanders Gotab AB, s. 13 
68Mörth, U., 2004, s. 146  
69FOI-R--0628--SE, s. 8 
70 Riksrevisionens rapport 2004:6, Materiel för miljarder, Stockholm, Riksdagstryckeriet, s. 
86, 108, 129 
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I kommande analys av interdependensbegreppet är avsikten att sammanfatta 
och belysa faktorer som kan sägas vara förutsättningar för interdependens 
kopplat till försvarsindustrisamarbeten i ett Europaperspektiv. 

2.2 Statsmakternas målsättning med inhemsk 
försvarsindustri 

2.2.1 Inledning 
I januari 2004 höll Försvarsminister Leni Björklund ett anförande i Sälen under 
Folk och Försvars årliga konferens.71 Ministern framförde bland annat: 
 

”Vi behöver också en försvarsindustriell kompetens. Jag har vid flera tillfällen 
sagt att jag tycker att frågorna som rör vår materielförsörjning och vår 
försvarsindustri är några av de svåraste och mest betydelsefulla i hela 
försvarsbeslutet. Vilken bredd på materielsystem har ett litet land som Sverige 
råd att upprätthålla – och framförallt - att själv utveckla? Vår försvarsindustri 
är i många delar världsledande och den ger viktiga bidrag till tillväxt och 
sysselsättning. Vi vet också att försvarsområdet är det enda där staten kan 
lägga riktigt långsiktiga teknikutvecklingsbeställningar – beställningar som ger 
spin-off effekter i hela ekonomin. Gripen-projektet är ett utmärkt exempel på 
detta. Det är aspekter som måste vägas in i beslutet. Kompetens hos både 
personal, organisation och industri – det kräver framtiden av oss.”72 
 

Men vilken målsättning har den svenska statsmakten med försvarsindustrin?  
Ett antal utredningsuppdrag har under de senaste åren givits FMV och FOI från 
den svenska regeringen. 73 Syftet med uppdragen har varit att skaffa ett 
beslutsunderlag för inriktning av den inhemska försvarsindustrin. 
Försvarsbeslutet under 2004 innebär ett vägval för hur statsmakterna vill forma  
inhemsk försvarsindustri.74 

2.1.2 DS 2003:34 
I detta avsnitt studeras kapitel sex i Försvarsberedningens rapport DS 2003:34, 
Vårt militära försvar- Vilja och vägval, i syfte att identifiera de målsättningar 
som statsmakterna, via försvarsberedningen, anser skall ligga till grund för 
inhemsk försvarsindustris framtida inriktning. Förvarsberedningens rapport är 
indelad i sex kapitel och fem bilagor. Kapitel sex avhandlar: 

 
 ”Materielförsörjning inklusive industriella aspekter.”75  

 
2.1.2.1 Utdrag ur kapitel sex: ”Inledning” 

 
”Statsmakterna menar att en samlad materielförsörjningsstrategi för det 
militära försvaret kommer att utgöra en väsentlig del i försvarsbeslutet. 
Strategin bör utgöra en integrerad del i beslutet och hänga samman med den 

                                                 
71http://www.folkochforsvar.se, 2004-04-13 
72http://www.cff.se/verksamhet/talsalen2004/leni.html, 2004-04-13 
73http://www.fmv.se, 2004-04-13, http://www.foi.se, 2004-04-13 
74Axelsson, M., (2001), Defence Industry Shift – from manufacturing to services, FOI-R--0125-
-SE, s. 17 (hädanefter FOI-R--0125--SE) 
75DS 2003:34, s. 67  
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övergripande nationella säkerhetsstrategin och dess inriktning. 
Försvarsberedningen anser att det finns skäl att tydligt betona vissa aspekter 
inför försvarsbeslutet avseende den samlade materielförsörjningen inom det 
militära försvaret.”76 

 
Statsmakterna visar med denna text att materielförsörjningen är en del av 
nationens säkerhetsstrategi och att en väsentlig del av kommande försvarsbeslut 
ska fattas utifrån ett materielförsörjningsperspektiv. 
 
2.1.2.2 Utdrag ur kapitel sex: ”Framtida behov inom materielförsörjningen” 
 

”Försvarsmaktens operativa behov ur ett integrerat nationellt och internationellt 
perspektiv, på kortare och längre sikt, bör utgöra utgångspunkten för 
materielförsörjningen.”77  

 
”Behovet av internationella insatser samt behovet av att dela kostnader bedöms 
medföra ett fortsatt ökat behov av gemensam materielutveckling, inklusive 
forskning och teknikutveckling. 
Utveckling och produktion av nya materielprojekt för Försvarsmaktens behov 
bör därför regelmässigt prövas för internationella samarbeten.”78 

 
Statsmakterna pekar här på att Förvarsmakten snarast skall inrikta sig mot den 
internationella arenan, både vad gäller uppgifter och materiel. Konsekvenser för 
industrin blir således en ökad prioritering av internationella materielsamarbeten 
i syfte att öka kostnadseffektivitet och interoperabilitet. 
 

”Förutom delade kostnader för utveckling och att ömsesidiga beroenden och 
förtroenden skapas, innebär gemensamma materiel-, forsknings- och 
teknologiprojekt, tillgång till kompetens, ökade möjligheter till interoperabilitet 
och leveranssäkerhet samt exportmöjligheter.”79 

 
Statsmakterna påtalar behovet av samarbete för att dels minska kostnader men 
också för att skapa ömsesidiga beroenden och förtroenden. Hög tekniknivå skall 
eftersträvas för att behålla konkurrensförmåga och ha tillgång till en hög 
kompetens som ger möjlighet till export av produkter. Man påtalar också vikten 
av leveranssäkerhet kopplat till ömsesidiga beroenden och förtroende.  
 

”En förutsättning för sådana internationella samarbeten är dock att svensk 
kompetens vid industri och myndigheter är eftertraktad. Den inhemska 
försvarsindustrin måste utveckla sin förmåga inom de områden eller nischer där 
de har förutsättningar att vara konkurrenskraftiga.”80 

 
Här påtalas vikten av att industrin innehar hög kompetens som är internationellt 
eftertraktad och att satsning görs i de nischer inom vilka industrin kan vara 
konkurrenskraftig.  
 

                                                 
76DS 2003:34, s. 67  
77DS 2003:34, s. 67  
78DS 2003:34, s. 68  
79DS 2003:34, s. 68  
80DS 2003:34, s. 68  
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”Strävan bör vara att sådana nischer sammanfaller med Försvarsmaktens 
operativa behov och behov av kompetens för att lösa sin huvuduppgift 
nationellt och internationellt samt i olika tidsperspektiv.”81 

 
Statsmakterna påtalar vikten av att industrin är inriktad mot Förvarsmaktens 
operativa behov. 
 
2.1.2.3 Utdrag ur kapitel sex: ”Kompetens och inhemsk försvarsindustri” 
 

”Merparten av den inhemska försvarsindustrin kan betecknas som 
internationaliserad, främst i termer av utländskt ägande och genom 
exportverksamhet. De olika samarbetsprojekt som är under etablering med 
andra länder bör också kunna medföra en ökande verksamhetsintegration. De 
större försvarsindustriländerna (främst USA, Storbritannien och Frankrike) 
bedöms även i framtiden kunna finansiera och driva större materielprojekt och 
därmed bibehålla sin systemintegrationsförmåga inom större system. Detta kan 
innebära att företag i andra länder, inklusive Sverige, i ökad utsträckning kan 
komma att verka främst på något lägre systemnivåer, i kombination med 
systemintegreringsförmåga inom ett mindre antal områden än idag.”82  

 
Stycket innehåller statsmakternas syn på hur inhemsk försvarsindustri bör 
utvecklas. Ökad internationell integrering och en styrning mot vilken 
materielprojektnivå och områdesutveckling industrin skall sträva efter påtalas. 
Man pekar här också ut USA, Storbritannien och Frankrike som de enda länder 
som har systemintegrationsförmåga inom större materielprojekt. 
 

” Den inhemska försvarsindustrin behöver, även om den idag i många fall är 
relevant och framtidsinriktad fortsatt omstruktureras och ominriktas samt söka 
internationella samarbeten för att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft. 
Samtidigt kan noteras att industrin i allt större utsträckning lyckats exportera 
sina produkter och därmed blivit mindre beroende av beställningar från 
myndigheterna.”83 

 
Beredningen menar här att den inhemska industrin aktivt måste fortsätta sträva 
efter att vara konkurrenskraftiga och söka internationella samarbeten. Man 
konstaterar att beroendet av statsmakterna minskat då exporten ökat. 
 

”Utan beställningar och stöd från svenska myndigheter kan dock inte 
förutsättningar för framtida export skapas. Den inhemska försvarsindustrin har 
idag relativt få beställningar när det gäller nya utvecklingsinriktade projekt. 
Antalet utvecklingsbeställningar inverkar på försvarsindustrins möjligheter att 
delta i internationella utvecklingssamarbeten. För att attrahera internationella 
samarbetspartners bedöms satsning på forsknings- och 
teknologiutvecklingsprojekt liksom på materielutveckling därför behöva ökas 
jämfört med idag.  Försvarsberedningen bedömer att nuvarande omfattning av 
utvecklingsbeställningar till inhemsk industri inte ger tillräckliga förutsättningar 
för detta. Satsningar bör göras i s.k. ”tidiga faser”, t.ex. i form av studier och 
framtagning av olika typer av demonstratorer.”84 
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Här påtalas vikten av att satsa mer pengar på forskning, utveckling samt 
fortsätta med beställningar, om än i minskad skala, för att Sverige 
överhuvudtaget skall ha en förvarsindustri. Statsmakternas stöd är avgörande för 
inhemsk försvarsindustris överlevnad. 
  

”Utöver syftet att tillgodose Försvarsmaktens operativa behov finns det även 
andra försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiska, samt civila näringsmässiga skäl 
för att upprätthålla en inhemsk industriell förmåga.”85 

 
Statsmakterna påtalar att det finns fler skäl till att upprätthålla en inhemsk 
industri, inte bara för försvarsmaktens operativa förmåga, utan också av 
politiska och näringslivsmässiga skäl. 
 

”Då harmonisering av militära krav mellan Sverige och andra länder tidigt kan 
identifieras skapas också möjligheter till tekniska försprång som bidrar till 
forskning och teknikutveckling. Inhemsk kompetens vid myndigheter och 
försvarsindustri för framtida behov är av nationellt intresse för Sverige.”86 

 
Här påtalas vikten av internationellt samarbete som nationellt intresse där en av 
byggstenarna är hög kompetens. Hög kompetens krävs för att industrin ska vara 
en attraktiv samarbetspartner på den internationella arenan. 
 

”Viss kompetens kan vara svår att få tillgång till utomlands, t.ex. om den 
omgärdas av nationell sekretess och därmed gör internationella samarbeten 
mindre lämpliga. Den kan också vara specifik för svenska förhållanden. För att 
säkerställa tillgång på sådan kompetens har regeringen pekat ut delområden 
inom ett antal teknikområden som särskilt viktiga för Sverige, vilka omnämns 
som ”strategiska kompetenser.”87 

 
Här menar statsmakterna att vissa kompetenser inte hamnar inom ramen för 
samarbete med andra. Sverige väljer själva vilka kompetenser och 
teknikområden som samarbete skall ske kring. Dessa kompetenser kan i sin tur 
vara strategiska på så sätt att de ger möjligheter till exklusiva samarbeten. 
 
2.1.2.5 Utdrag ur kapitel sex: ”Exportstöd” 
 

”Enligt Försvarsberedningens mening är syftet med den exportstödjande 
verksamheten att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt förse 
Försvarsmakten med materiel, forskning och teknikutveckling.”88 

 
Statsmakterna menar att materielexport är en av grundpelarna som bär 
försvarsindustrin. Exportinkomster medger materielförsörjning och utveckling 
på ett kostnadseffektivt sätt. Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, 
Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet är/blir berörda av denna 
skrivning. 
  

”I ett exportstöd kan avvägningsproblem uppstå mellan å ena sidan kraven från 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk och behoven från försvarsindustrin 
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å den andra sidan. Försvarsmaktens operativa behov nationellt och 
internationellt på kortare eller längre sikt bör därför beaktas vid resurstilldelning 
och prioriteringar av olika objekt för att uppnå en lämplig balans mellan olika 
intressen. Utifrån denna problematik ser Försvarsberedningen ett behov av att 
överväga en utveckling av nuvarande styrformer, t.ex. rollfördelningen mellan 
regering och myndigheter när det gäller uppdrag och beställningar.”89 

 
Beredningen ser här ett problem med en ökad export, där industrins vilja att 
exportera kan komma i konflikt med Försvarsmaktens behov. Statsmakterna vill 
öka sitt inflytande och sin kontroll för att tillse att industrin utvecklar och 
producerar den materiel som Försvarsmakten har behov av. Ytterligare ett 
problemområde finns då statsmakterna, industrin och Försvarsmakten skall 
uppnå en gemensam syn på strategiska kompetenser. 
 

”Det är sammantaget viktigt att Sverige fastslår vilken ambitionsnivå som 
nationen skall uppnå avseende internationella materielsamarbeten och egen 
satsning på olika teknikområden. Sannolikt måste Sverige välja ett fåtal 
prioriterade områden för att de ekonomiska resurserna skall ge tillräcklig effekt. 
De prioriterade områdena bör väljas bland de där Försvarsmakten har ett 
operativt behov nationellt och internationellt i olika tidsperspektiv och där 
Sverige bedöms kunna vara konkurrenskraftiga i en internationell jämförelse. 
För att frigöra resurser till dessa områden måste sannolikt andra väljas bort.”90 

 
Ovanstående är en kärnfråga i kommande försvarsbeslut. Försvarsindustrin kan 
komma att behöva nischa sig i syfte att bli kostnadseffektiv och 
konkurrenskraftig internationellt. Teknikområden där inhemsk industri är 
konkurrenskraftig, och Försvarsmakten har ett operativt försörjningsbehov och 
statsmakterna har ett intresse skall prioriteras. Detta kan innebära att 
teknikområden måste prioriteras bort.  
 
2.1.2.6 Utdrag ur kapitel sex: ”Internationellt försvarsmaterielsamarbete” 
 

”Sveriges deltagande i internationellt försvarsmaterielsamarbete har sin 
utgångspunkt i den nationella materielförsörjningen så att Försvarsmakten kan 
fullgöra sina uppgifter, både nationellt och internationellt.”91 

 
Statsmakterna poängterar att nationell materielförsörjning är basen för 
internationellt samarbete och att internationellt samarbete är en del av strategin 
att materielförsörja Försvarsmakten mot ställda uppgifter. 
 

”Försvarsmaterielsamarbetet i Europa idag kan struktureras utifrån en 
utbudssida (industriell utveckling) och en efterfrågesida (anskaffning). Det 
finns nu flera fora i Europa för materielsamarbete där LoI och WEAG kan 
hänföras till utbudsfrågor och OCCAR samt WEAO till anskaffning. Samtliga 
dessa fora, och möjligheterna att lyfta in dem i EU och integrera utveckling och 
anskaffning i en sammanhållen försvarsmaterielbyrå diskuteras för närvarande i 
EU. Europeiska Rådet har beslutat att förutsättningarna för att inrätta en 
försvarsmaterielbyrå inom EU ska utredas. Försvarsberedningen kommer att 
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följa utredningens arbete och avser att i kommande rapporter återkomma till 
dessa frågor.”92 

 
Statsmakterna påtalar vikten av att följa utvecklingen i Europa och att vara en 
del i denna. WEAG, OCCAR och WEAO se s. 21-22. 
 

”Grundläggande för Sverige är att försvarsmaterielsanskaffning bygger på 
frivilligt ingångna samarbeten från fall till fall med intressanta 
samarbetspartners. Sverige har som en av Europas större producentländer en 
gynnad ställning i dessa avseende, vilket bland annat manifesteras i Sveriges 
exklusiva samarbete inom ramen för LoI.”93 

 
Sverige skall fritt kunna välja vilka samarbetspartners som man önskar när det 
gäller försvarsmaterielanskaffning, eftersom landet har en särställning inom 
området. LoI se s. 23 
 

”Genom ett fortsatt utvecklat försvarsmaterielsamarbetet inom EU skulle 
fördelar kunna uppnås både för det nationella försvaret och för Sveriges 
deltagande i ESFP:s bristtäckningsarbete. Sverige ställer sig därför generellt 
positivt till att försvarsmaterielsamarbetet inom EU utvecklas i de former som 
tillgodoser Sveriges intressen.”94 

 
Sverige ställer sig positiv till en utveckling av EU:s försvarsmaterielsamarbete så länge det 
tillgodoser svenska intressen. ESFP se s. 24. 
 

”I Europa är drivkraften att etablera ömsesidiga beroenden, vilket aldrig kan 
uppnås i samma grad eller omfattning med USA, givet Sveriges stora och 
relativt ensidiga beroende av amerikansk teknologi. Sverige och den svenska 
försvarsindustrin är emellertid en attraktiv samarbetspartner för USA då 
Sverige inom ett antal områden håller hög internationell klass, och är 
världsledande inom några specifika områden. Viktiga delar av svensk 
försvarsindustri ägs dessutom numera av amerikanska företag. Samarbetet med 
USA är därför en förutsättning för såväl svensk egen 
försvarsindustrikompetens, som för Sveriges bidrag till en fortsatt utveckling 
av samarbetet i Europa. Försvarsberedningen anser att det fortsatta europeiska 
samarbetet har en stor potential. Det är dock viktigt att eftersträva lösningar 
som också möjliggör en fortsatt nära relation och samarbete med USA. Det är 
en styrka för Sverige att ha en fortsatt stark ställning i det europeiska 
samarbetet och samtidigt ha ett nära samarbete med USA i dessa avseenden. 
Ett utvecklat EU blir i detta sammanhang också en bra industriell partner för 
USA.”95 

 
Statsmakterna uttalar en strategi om hur arbetet mot olika delar av världen skall bedrivas. 
Viktigt är att behålla goda kontakter både med Europa och USA. Ömsesidiga beroenden skall 
eftersträvas gentemot Europa och gemensamma intressen skall utnyttjas i relationen med 
USA.  
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2.1.2.7 Utdrag ur kapitel sex: ”Fortsatt analys” 
 

”Inför nästa försvarsbeslut finns sålunda en rad frågeställningar kring 
materielförsörjningen som kräver ytterligare genomlysning inom ramen för en 
samlad materielförsörjningsstrategi. Några av dess frågeställningar har berörts 
ovan, som t.ex. styrformer och rollfördelning mellan myndigheterna och 
försvarsindustrin, styrformerna inom exportstödsverksamheten samt civila och 
militära materiella synergieffekter. En sådan analys måste genomföras 
skyndsamt och också inkludera övergripande slutsatser om försvarsindustrins 
roll för tekniknivå och teknikutveckling i ett långsiktigt nationellt 
perspektiv”.96 

 
Statsmakterna står inför ett antal problem. Försörjning av kvalificerad 
förvarsmateriel till Försvarsmakten är huvudmålet och skall ske med en 
effektiv organisation från statsmakterna till inhemsk försvarsindustri.  
För att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt krävs en analys av: 
 

• Styrformer och rollfördelning. 
• Exportverksamhet (stöd, regler). 
• Tekniknivåer och synergieffekter. 

 
I kapitel tre analyseras och sammanfattas statsmakternas målsättning med 
försvarsindustrin samt vilka metoder som används. 
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2.3 Försvarsindustrin 
Den internationella försvarsindustrin har under de senaste 15 åren genomgått 
en radikal omvandling.97 Den internationella försvarsindustrin är idag alltmer 
koncentrerad, privatiserad och globaliserad.98 I början av 1990-talet inledde 
USA en omvandling av försvarsindustrin genom ett antal sammanslagningar 
och nedläggningar och resultatet blev fyra stora företag: Boeing, Lockheed-
Martin, Raytheon och Northrop-Grumman.99 Dessa företag är idag, utan 
konkurrens, dominerande på världsmarknaden. 
 
Bild 1: De största försvarsindustriföretagen år 2000  
(Källa: SIPRI Yearbook, 2003) 

 
 
Skapandet av de stora amerikanska försvarsindustriföretagen med kraftfulla 
positioner inom civil och militär sektor orsakade oro bland europeiska 
försvarsindustriföreträdare och politiker. För att möta konkurrensen från den 
amerikanska förvarsindustrin inleddes en omstrukturering av den europeiska 
försvarsindustrin. Nationella sammanslagningar och rationaliseringar i 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Sverige accelererade under 1990-talet. 
Den samtida nedgången av nationell och internationell efterfrågan fick till följd 
att ingen av de europeiska aktörerna var tillräckligt stora för att överleva på 
egen hand. Understödda av nationella regeringar påbörjade den europeiska 
försvarsindustrin att samarbeta över gränserna. Idag består den europeiska 
försvarsindustrin av ett antal större aktörer: brittiska BAE Systems, brittisk-

                                                 
97RR 2000:23, s. 39 
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franska Thales, tysk-fransk-spanska EADS, och italienska Finmeccanica.100 
Dessa företag är nära sammanlänkade med varandra i ett komplicerat nätverk 
av gemensamt ägda bolag och projekt. Den övriga europeiska försvarsindustrin 
är grupperad i ett komplext system runt och i dessa bolag. 
 
Bild 2: Företagsstrukturer i Europa i slutet av år 2003  
(Källa: Svenska industritjänstemannaförbundet, 2003)   
 

 
 
Ett antal transatlantiska samarbeten har även inletts och flera transatlantiska 
köp av försvarsindustriföretag har genomförts. Bland dessa kan brittiska BAE 
Systems övertagande av amerikanska Tracor nämnas. 101 Andra exempel på 
uppköp av europeiska bolag är General Motors köp av schweiziska Mowag och 
General Dynamics köp av spanska Santa Barbara.102 General Dynamics har 
nyligen också lagt ett bud på Alvis-Hägglunds.103 
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102http://www.gm.com, 2004-04-13, http://www.mowag.ch/En/10_PresseEn/10-
01_Frameset.htm, 2004-04-19, http://www.generaldynamics.com, 2004-04-13, 
http://www.gdsbs.de, 2004-04-20 
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Europeiska och amerikanska försvarsindustriföretag samarbetar idag också 
med försvarsindustrier utanför USA och Europa. Franska företag har köpt in 
sig i den brasilianska försvarsindustrin och brittiska företag har köpt in sig i 
den sydafrikanska. Amerikanska företag har köpt företag i Australien och 
Sydkorea. Inom ramen för försvarsindustrisamarbeten finns också ett antal 
organisationer i Europa vars uppgifter är att skapa förutsättningar för 
samarbete, anskaffning och integration. Organisationerna bygger främst på 
mellanstatliga initiativ och kan ses som ett försök till fortsatt integrering av 
industrin i ett Europaperspektiv. 
 
2.3.1.1 Försvarsmaterielsamarbete och försvarsindustripolitik i Europa 
 
WEAG  
Europeiskt mellanstatligt samarbete på försvarsmaterielområdet sker idag 
främst inom Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen, WEAG (Western 
European Armaments Group).104 WEAG bildades 1993 som ett 
samarbetsforum mellan de dåvarande 13 medlemsländerna i VEU 
(Västeuropeiska unionen).105 WEAG:s uppgift är att stärka den europeiska 
försvarsteknologin, att utveckla det gemensamma forsknings- och 
utvecklingssamarbetet samt att bidra till skapandet av en gemensam europeisk 
marknad för försvarsmateriel. Vid WEAG:s ministermöte i november 1997 
erbjöds Sverige och övriga VEU (Västeuropeiska unionen) observatörer 
möjlighet att delta i WEAG-samarbetet.106 Erbjudandet innebar konkret att 
observatörsländerna inbjöds att delta i WEAG:s aktiviteter på alla nivåer, med 
full yttrande- och förslagsrätt. Däremot kunde de nya deltagarländerna inte 
kräva att möten skulle hållas eller lägga in veto mot beslut som de tretton 
medlemmarna enats om.  
Vid ett försvarsministermöte i Luxemburg i november 1999 enades 
medlemsländerna om ett förfarande som gjorde det möjligt för 
observatörsländerna att bli fullvärdiga medlemmar i WEAG. Beslutet 
möjliggjorde också fullt medlemskap för de nya Natoländerna: Polen, Tjeckien 
och Ungern. Sveriges regering beslutade i juni 2000 att ansöka om svenskt 
medlemskap och den 13 november 2000 blev Sverige, tillsammans med 
Finland, Polen, Tjeckien, Ungern och Österrike medlemmar i WEAG. Övriga 
medlemmar i WEAG är: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Turkiet 
och Tyskland.  
 
Sedan stora delar av VEU avvecklades under 2001 hålls de regelbundna 
mötena på ministernivå istället mellan WEAG-ländernas försvarsministrar. 
Vid ett möte i mars 2003 diskuterade WEAG-ländernas krigsmaterieldirektörer 
framtiden för WEAG och WEAO (Western European Armaments 
Organization), i ljuset av den utveckling på krigsmaterielområdet som skett 
                                                 
104http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200102_157.pdf,  
2004-04-20 
105http://www2.riksdagen.se/Internet%5CEUsvar.nsf/0/6319B975CDE6A2DBC12565FD0042
10D9?OpenDocument, 2004-04-23 
106http://www2.riksdagen.se/Internet%5CEUsvar.nsf/0/14A951228A913699C12565FD004292
F4?OpenDocument, 2004-04-22 
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inom ramen för EU (främst de slutsatser som antagits av Europeiska rådet samt 
det Europeiska konventets utkast till konstitution för EU).107 Diskussionen 
rörde främst hur den expertis som utvecklats inom WEAG ska kunna föras 
över till en framtida organisation inom EU, och hur man ska förfara med de 
WEAG-länder som inte är medlemmar av EU. Av intresse var också de 
forsknings och utvecklingspengar som satsats inom ramen för WEAG. 2001 
utgick tre procent av medlemsländernas forsknings- och utvecklingsanslag till 
organisationen.108 
 
WEAO 
1996 skapades WEAO som en underavdelning till VEU. WEAO ska kunna 
utföra de uppgifter som läggs på organisationen av ministrarna i WEAG. 
Eftersom WEAO har internationell juridisk status fungerar organisationen som 
en juridisk ram för praktiskt samarbete på försvarsmaterielområdet, men har 
hittills endast bedrivit forskningsarbete. WEAO har också nämnts som ett 
tänkbart embryo till en framtida europeisk vapenagentur. Som ett svar på 
kommissionens meddelande från 1997 om en EU-strategi för försvarsindustrin 
uttryckte Europaparlamentet en önskan om att WEAO ska slås samman med 
OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armament)109 i 
detta syfte, en uppfattning som parlamentet har upprepat regelbundet sedan 
dess. Sverige är inte fullvärdig medlem av WEAO, men undertecknade vid 
WEAG:s försvarsministermöte i maj 2002 ett långtgående samarbetsavtal med 
WEAO. Avtalet innebär att Sverige deltar i WEAO-samarbetet på samma 
villkor som medlemmarna. Fullvärdigt medlemskap kräver dock medlemskap i 
VEU. 
 
OCCAR 
Eftersom den europeiska anskaffningsagentur som nämns i en förklaring fogad 
till Maastrichfördraget110 inte förverkligades så fort som en del länder hoppats 
bestämde sig Frankrike och Tyskland 1996 för att bilda en separat organisation, 
OCCAR, för att handha ländernas redan tidigare ingångna samarbetsavtal. Till 
OCCAR slöt sig även Storbritannien och Italien. I september 1998 
fördragsfästes OCCAR och fick därmed internationell juridisk status i och med 
att fördraget trädde ikraft den 28 januari 2001. Det innebär bl.a. att OCCAR 
kan sköta upphandling och hantering av försvarsmaterialavtal för 
medlemsländernas räkning. OCCAR har sitt högkvarter i Bonn. I maj 2003 
anslöt sig Belgien som en femte medlem. 
I OCCAR-fördraget uttrycker medlemsländerna att organisationen är ett steg 
mot målet att skapa en europeisk vapenagentur. Nederländerna och Spanien har 
ansökt om medlemskap i OCCAR, och även Sverige har uttryckt ett visst 
intresse. OCCAR har bl.a. skött upphandlingen av 180 transportflygplan från 
Airbus för sju europeiska länders räkning.111 

                                                 
107http://www2.riksdagen.se/Internet%5CEUsvar.nsf/0/14A951228A913699C12565FD004292
F4?OpenDocument, 2004-04-24 
108FOI-R--0628--SE, s. 9 
109http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/afet/20021203/471654SV.pdf, 2004-04-19 
110http://europa.eu.int/comm/justice_home/key_issues/step_by_step/step_by_step_12_2003_sv.
pdf, 2004-04-20 
111http://www.airbusmilitary.com/pressrelease.html, 2004-05-04  
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LoI 
Sex EU-länder - Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige, Spanien och 
Tyskland - har även ingått ett ramavtal om försvarsmaterielsamarbete, ibland 
kallat LoI-avtalet (Letter of Intent).112 Avtalet syftar till att underlätta 
omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin. Det 
undertecknades den 27 juli 2000, och innehåller bl.a. samarbete om forskning 
och utveckling, skydd av sekretessbelagd information, leveranssäkerhet, 
harmonisering av de militära kraven på försvarsmateriel samt exportregler 
(bl.a. med upprättande av gemensamma listor över godkända mottagarländer). 
Avtalet godkändes av riksdagen den 28 mars 2001. För att åskådliggöra 
storleksförhållandena bland LoI-staterna  redovisas staternas försvarsbudgetar 
2002. 
 
Bild 3: Försvarsbudgetar hos LoI-stater 2002  
(Källa: SIPRI Yearbook, 2003) 
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Ett exempel på samarbete inom ramen för LoI-avtalet är samarbetsprogrammet 
ETAP (European Technology Acquisition Programme) som formellt inleddes 
10 november 2001.113 Genom programmet ska ländernas 
försvarsindustrisamarbete för att utveckla gemensamma stridsflygssystem, t.ex. 
stridsflygplan och långdistansrobotar. 
 
Försvarsindustripolitik 
Både EG-fördraget och EU-fördraget har betydelse för EU-ländernas 
verksamheter på försvarsmaterielområdet. Fördragen är en blandning av nya 
och gamla artiklar vilket skapar problem i integreringsprocessen. 
Exempelvis innebär EG-fördragets artikel 296 att varje medlemsland, med 

                                                 
112http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200001_49.PDF,  
2004-04-20 
113http://products.saab.se/PDBWeb/ShowProduct.aspx?ProductId=1029, 2004-05-04 
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hänvisning till väsentliga säkerhetsintressen, får undanta tillverkning av eller 
handel med vapen, ammunition och krigsmateriel från de regler som normalt 
gäller enligt EG-fördraget.114 Förslag att ta bort artikeln, vilket skulle öppna för 
en gemensam marknad och en gemensam handelspolitik även på 
krigsmaterielområdet, har stött på motstånd från flera medlemsländer, 
däribland Sverige med motivet att det inkräktar på alliansfriheten och nationellt 
oberoende.  
 
Samarbete mellan EU-länderna på försvarsmaterielmaterielområdet kan ske 
inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.115 Artikel 17 
i EU-fördraget, som tillkom genom Amsterdamfördraget, slår fast att syftet 
med ett sådant samarbete är att stödja utvecklingen av den europeiska 
säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).116 I mars 1996 presenterade 
Europeiska kommissionen ett meddelande angående de utmaningar man anser 
att den europeiska försvarsindustrin står inför. I meddelandet analyserar 
kommissionen möjligheterna att stärka den europeiska försvarsindustrins 
konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. Tre huvudfrågor behandlas: 
försvarsindustriellt samarbete, upphandlingssamarbete och exportpolitik. 
Meddelandet skulle ligga till grund för arbetet inom Polarm (Groupe de travail 
politique européenne d’armement) vilket är en arbetsgrupp under ministerrådet 
med uppdrag att ge förslag om EU:s fortsatta agerande på 
försvarsmaterielområdet.117  
 
Svårigheterna för den europeiska försvarsindustrin har enligt kommissionen sin 
grund i en vikande försvarsmaterielmarknad, hårdare internationell konkurrens 
och fragmenterade nationella marknader. Försvarsindustrin inom EU 
sysselsatte 1996 en miljon människor, vilket är  
600 000 färre än 1984118. Försvarsindustrin befinner sig således i en fas av 
omstrukturering. Inom ramen för Polarm har medlemsländerna enats om att 
EU-länderna måste behålla den industriella och tekniska basen för sin 
försvarsindustri och att EU utgör ett lämpligt forum för samarbeten. 
I slutet av 1997 presenterade kommissionen ett nytt meddelande avseende 
genomförandet av en EU-strategi för försvarsindustrin. Kommissionens mål är 
att underlätta möjligheterna till ökat samarbete mellan EU:s medlemsländer 
och på sikt skapa en europeisk marknad för försvarsmateriel. För detta syfte 
behöver åtgärder vidtas både inom EU:s första pelare (EG - som innefattar den 
gemensamma marknaden för icke-militära varor) och även inom den andra 
pelaren (den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken). Kommissionen 
presenterar i sitt meddelande dels ett förslag till gemensam ståndpunkt, att 
antas av ministerrådet, dels en handlingsplan för försvarsindustrin.119 

                                                 
114http://www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf/0/1d92044a9ee39a31c12565fd0042d8d5?Ope
nDocument, 2004-04-19 
115http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/r00001.htm, 2004-04-19 
116http://www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf/0/81292b7b2d1c88a6c1256a0e004d1eb3?Ope
nDocument, 2004-04-19, http://europa.eu.int/abc/obj/amst/sv/, 2004-04-19, 
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/sv/200306/i1023.htm, 2004-04-19 
117http://forsvar.regeringen.se/fragor/eu.htm, 2004-04-19 
118http://forsvar.regeringen.se/fragor/eu.htm, 2004-04-19 
119http://forsvar.regeringen.se/fragor/eu.htm, 2004-04-19 
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Kommissionen föreslår bl.a. att rådet ska anta ett förenklat system för 
överföringar (export) inom EU. Man vill också se tvingande principer och 
regler för insyn och icke-diskriminering vid inköp, i enlighet med EU:s regler 
om offentlig upphandling. Det har dock ännu inte varit möjligt att nå en 
överenskommelse om en gemensam ståndpunkt. Däremot inledde 
kommissionen i november 2000 en dialog med försvarsindustrin för att starta 
debatt i frågan.120 I mars 2003 presenterade kommissionen ett meddelande om 
en EU-politik för försvarsutrustning. Kommissionen föreslår åtgärder på ett 
antal områden för att utveckla en gemensam försvarsmaterielpolitik.121 
Den föreslår även att ett försvarsutrustningsorgan inrättas inom EU för att 
skapa en "EU-ram" för samarbetsprogram, forskning och utveckling samt 
upphandling inom försvarsmaterielområdet på europeisk nivå. Organets 
uppgifter ska dock återspegla det faktum att medlemsländerna inte önskar föra 
in dessa områden under EG-fördraget. Komponenterna i EU-ramen ska bygga 
på de samarbeten som redan finns inom WEAG, LoI och OCCAR.122 
I en resolution om försörjningstrygghet uppmanas ordförandeskapet i samråd 
med medlemsländerna och kommissionen analysera en framtida 
försörjningstrygghetsstrategi för EU, och rapportera om detta arbete i slutet av 
2004.123 Eftersom EU-länderna ska samarbeta i krigsmaterielfrågor för att 
stödja utvecklingen mot en gemensam försvarspolitik enligt artikel 17 i EU-
fördraget, har dessa frågor blivit aktuella i arbetet med att utveckla EU:s 
militära krishanteringsförmåga. Ökat samarbete mellan EU-ländernas 
krigsmaterielmyndigheter och försvarsindustrier anses nödvändigt för att nå de 
kapacitetsmål som ställdes upp av Europeiska rådet i Helsingfors i december 
1999.124 EU-länderna har därför uppmanats att gå samman i gemensamma 
försvarsindustriprojekt för att åtgärda kvarvarande brister. 
 
Enligt förklaringen om VEU som fogades till EU-fördraget ska VEU:s 
operativa roll omfatta ökat samarbete på försvarsmaterielområdet i syfte att 
upprätta en europeisk anskaffningsagentur (European Armaments Agency).125 
Denna avsikt upprepades i en förklaring som fogades till Amsterdamfördraget. 
Det ökade samarbetet skulle enligt förklaringen ske inom ramen för WEAG (se 
nedan). Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uppmanat rådet att 
inrätta en sådan vapenagentur. Europeiska rådet i Thessaloniki (juni 2003) gav 
rådet i uppdrag att upprätta en mellanstatlig byrå för utveckling av 
försvarsresurser under 2004. Detta gjordes på grundval av kommissionens 
meddelande om en EU-politik för försvarsutrustning och slutsatserna från 
Europeiska rådet i Bryssel i mars 2003. I november 2003 godkände rådet en 
rapport om hur byrån ska fungera och skapade en projektgrupp som ska börja 
arbeta med att upprätta byrån i januari 2004. Syftet med byrån ska vara att 

                                                 
120http://forsvar.regeringen.se/fragor/eu.htm, 2004-04-19 
121http://www2.riksdagen.se/Internet%5CEUsvar.nsf/0/14A951228A913699C12565FD004292
F4?OpenDocument, 2004-04-20 
122http://europa.eu.int/futurum/documents/speech/sp021003_sv.pdf, 2004-04-28 
123http://europa.eu.int/futurum/documents/speech/sp021003_sv.pdf, 2004-04-28 
124http://ue.eu.int/pesc/military/en/HeadGoal.htm, 2004-04-20 
125http://www.ui.se/texter/art4899.htm, 2004-04-20 
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stödja medlemsländerna i deras arbete att förbättra EU:s militära 
krishanteringsförmåga och understödja EU:s säkerhets- och försvarspolitik.126  
Detta skall den göra bl.a. genom att:  

• Utvärdera existerande försvarsresurser och identifiera framtida behov, 
bl.a. inom ramen för ECAP (European Capability Action Plan) och 
EU:s mekanism för resursutveckling.127 

• Föreslå multilaterala projekt och sträva efter att gemensamma projekt 
koordineras och genomförs genom OCCAR, eller på basis av 
erfarenheterna av OCCAR. 

• Stödja upprättandet av en konkurrenskraftig europeisk 
försvarsindustrimarknad, tillsammans med kommissionen, särskilt 
genom en allmän tillämpning av principerna i LoI-avtalet. 

• Stödja europeisk forskning på området, med hjälp av erfarenheterna 
från WEAG/WEAO. 

Beslutet att inrätta byrån kan ses som ett steg mot skapandet av den europeiska 
anskaffningsagentur som nämns i förklaringarna till fördragen, fast inom EU:s 
institutionella ramar istället för inom WEAG. Beslutet motsvarar även ett 
liknande förslag som lagts fram av Europeiska konventet i utkastet till en 
framtida konstitution för EU. 

 2.3.2 Inhemsk försvarsindustri 
Liksom övrig försvarsindustri har den i Sverige verksamma industrin tvingats 
anpassa sig till rådande förhållanden. Historien har präglat industrin och format 
den utefter ett antal karaktärsdrag.128  
 
Det första karaktäriseras av bredd. Bredden handlar om teknik- och 
materielslagsområden kopplat till produkter och system. Detta är till största del 
en konsekvens av den säkerhetspolitiska doktrin som bygger på alliansfrihet 
syftande till neutralitet där självförsörjning är, och har varit, en väsentlig 
beståndsdel.  
 
Det andra karaktärsdraget är den höga kompetensnivån. Jämfört med övriga 
stater är det bara försvarsindustri i ett fåtal länder som innehar samma höga 
kompetens- och teknologinivå.129 Även den höga kompetensnivån kan sägas 
vara ett resultat av svensk alliansfrihets- och neutralitetspolitik. 
Det tredje karaktärsdraget är den inhemska försvarsindustrins småskalighet. I 
ett internationellt sammanhang är de inhemska försvarsindustriföretagen små. 
Alliansfrihet och neutralitet har gjort att det kapital som används för 
materielköp går till många olika produkter och tjänster. Att hantera dessa 
beställningar i sin tur har inte krävt några stora produktionsorganisationer och 
beställningarnas storlek har inte räckt till för att utnyttja stordriftsfördelar och 
                                                 
126http://forsvar.regeringen.se/fragor/eu.htm, 2004-04-19  
127http://www2.riksdagen.se/Internet%5CEUsvar.nsf/0/B3E44BED776BD833C12569F40028F
F26?OpenDocument, 2004-04-20 
128Bitzinger, R., (2003), Towards a Brave New Arma Industri?, Adelphi Paper 356, New York, 
Oxford University Press, s 53 (hädanefter Bitzinger 2003) 
129Bitzinger, 2003, s 55 
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bygga kapital.130 Samtidigt har Sveriges neutralitet och exportkontroll gjort att 
tillgången på volymmarknader begränsats.  
Stor bredd, hög kompetensnivå och småskalighet är alltså tre karaktäristiska 
drag hos den inhemska försvarsindustrin. Försvarsindustrin har, som tidigare 
nämnts, genomgått en kontinuerlig omvandling och rationalisering beroende på 
omvärldsutveckling och förändringar inom svensk säkerhetspolitik.  
 
2.3.2.1 Många till få 
 
Inhemska försvarsindustrin har genomgått en kraftig omstrukturering under de 
senaste 25 åren. Tretton bolag har blivit åtta. Samtliga bolag har, i större eller 
mindre omfattning, varit en del av denna omvandlingsprocess.131  
 
Bild 4: Förändringen av inhemsk försvarsindustri de senaste 25 åren  
(Källa: Svenska Industritjänstemannaförbundet, 2003) 
 
 

 
Till följd av den förändrade hotbilden i världen har den svenska 
säkerhetspolitiken förändrats. Detta har medfört att beställningar till 
försvarsindustrin minskat samtidigt som utvecklingskostnader och forskning 
för att skapa nya produkter och system ökat kraftigt. För att hantera dessa 
faktorer har industrins tvingats till rationalisering.132 
 
Företagen strävar efter att renodla verksamheter vilket lett till att 
försvarsmaterielproduktion är huvudsaklig verksamhetsinriktning. 
Industrin strävar efter att säkra kompetensbaserna i omstruktureringen i syfte 
att vara konkurrenskraftiga.133 Genom att strukturera produktion, infrastruktur 

                                                 
130Carlsson, N-Å, (2003), Spetsteknologi, Säkerhet och sysselsättning – En rapport om 
försvarsindustrins omvandling och utveckling, SIF, Stockholm, HA reklamtryck AB, s. 12 
(hädanefter Carlsson, 2003) 
131FOI-R--0125--SE, s. 19 
132Carlsson, 2003, s. 14 
133FOI-R--0125--SE, s. 41 
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och investeringar hoppas man på att kunna hantera framtida projekt- och 
systemutveckling 134.  
 
2.3.2.2 Nationell till internationell 
 
Industrin är inte bara ett svenskt intresse, utan också föremål för Europeiska 
och amerikanska intressen. Uppköp har på senare år förändrat 
ägandeförhållandena radikalt.  
 
Bild 5: Inhemsk försvarsindustri och dess ägare 2004-02-01  
(Källa: Försvarsindustriföreningen, 2004) 
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Ericsson Microwave Systems och Volvo Aero är fortfarande helt 
svenskägda.135 SAAB har en svensk huvudägare men ägs till 35 % av BAE 
Systems.136 Bland övriga bolag dominerar utländska ägare. Brittiska Alvis 
köpte 1997 Hägglunds Vehicle i Örnsköldsvik, sedermera Alvis Hägglunds och 
är idag av intresse för amerikanska General Dynamics som lagt ett bud på 
företaget. 1998 köpte tyska HDW Kockums.137 HDW ägs i sin tur av den 
amerikanska investmentbanken One Equity Partners.138  Amerikanska United 
Defense tog år 2000 över Bofors Defence.139  
 
 
 

                                                 
134FOI-R--0125--SE, s. 29 
135http://www.ericsson.com/microwave, 2004-04-13, http://www.volvo.com, 2004-04-13 
136http://www.saab.se/dynamics, 2004-04-13 
137http://www.kockums.se, 2004-04-13 
138http://www.privateequityweek.com, 2004-04-13 
139http://www.uniteddefense.com, 2004-04-13, http://www.boforsdefence.com, 2004-04-13 
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De viktigaste skälen på köparsidan är:140 
 

• Svenska företag är billiga. 
De svenska företag som sålts utomlands har köpts till ett bra pris av de 
nya ägarna. Omstruktureringen av försvarsindustrin har gjort att 
företag satts på säljlista vilket påverkat priset. 

• Utöka marknader. 
Genom uppköp kan utländska företag komma in på den svenska 
marknaden för försvarsprodukter och utöka sina befintliga marknader 
med marknader som de svenska företagen har tillgång till. 

• Kompetens inom försvarsindustrin. 
Kompetensnivån har gjort det attraktivt för utländska företag att söka 
köpa tekniskt kunnande via uppköp av svensk försvarsindustri. 

 
Det utländska intresset för svensk försvarsindustri har sammanfallit med 
svenska ägares vilja att avyttra sitt ägande. De viktigaste skälen på 
säljsidan, d v s svenska ägares vilja att sälja är:141 
 
• Politisk påverkan.  

Under en period har det funnits en påverkan från statsmakterna att öka 
internationaliseringsgraden inom försvarsindustrin. Detta har gällt såväl 
produkt- och produktionsstruktur som företagsstruktur.  

• Behov av större marknader. 
Vid små beställningsvolymer har den inhemska marknaden inte räckt. 
Företagen har strukturerats med utländska verksamheter för att skapa en 
gemensam marknad och större volymer.  

• Brist på svenska ägare.  
Kapitalbrist, negativa framtidsutsikter eller politiska skäl kan göra att 
det inte finns någon svensk ägare eller ägargrupp som är villig att köpa 
och utveckla verksamheten i företagen. Bristen på villiga svenska ägare 
gjorde att Hägglunds, Bofors Defence och Kockums togs över av 
utländska ägare. 
 

Verksamhet i dagens försvarsindustri 
Omvandlingen av försvarsindustrin har inte bara rört strukturer och ägande. 
Även verksamheter och produkter har förändrats. Krav på högre funktionalitet 
till lägre priser har samverkat med den tekniska utvecklingen. Företagen har 
tvingats flytta fokus från produktionsorganisation till utvecklingsorganisation 
och system-tjänsteinnehåll. Stegvis har teknologi- och tjänsteinnehållet ökat i 
försvarsmaterielen. Försvarsmakter världen över strävar idag efter ökad 
funktionalitet och förbättrad kostnadseffektivitet i alla materielsystem.  
Nedan följer exempel på krav som den svenska Försvarsmakten idag ställer på 
försvarsindustrin kopplat till tjänsteinnehåll i produkter och som industrin 
således måste ta hänsyn till vid utveckling och produktion:142 
 

                                                 
140Carlsson, 2003, s. 16 
141Carlsson, 2003, s. 16 
142FOI-R--0125--SE, s. 12 
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• Visioner och studier. 
Försvarsmateriel är långsiktiga och kostsamma investeringar. Det är 
därför viktigt att industrin, genom stöd, studier och samverkan med 
kunder och statsmakterna, kan genomföra riktiga investeringar. 

• Nätverksbaserat försvar. 
Det nätverksbaserade försvaret, NBF är typexemplet på hur 
funktionalitet och tjänsteinnehåll byggs in i olika materielsystem.143 
Sensorer, verkanssystem och människor integreras för att kunna verka 
som en enhet. 

• Teknologi och kvalité. 
Valet av ett teknologibaserat försvar utgör grunden för den 
produktionsstruktur och kompetens företagen inom försvarsindustrin 
har att bygga. 

• Systemintegration. 
Modern försvarsmateriel är komplexa produkter och system med ett 
stort innehåll av mjukvara och sensorer. En del av tjänsteinnehållet är 
att få dessa att fungera tillsammans. 

• Interoperabilitet. 
Ökande internationella åtaganden ställer krav på materielen. Ett av 
dessa krav är att materielen skall kunna samverka och kommunicera 
med utländska system. 

• Övning och simulering. 
För att kunna bedriva utbildning och övning på ett ekonomiskt och 
säkert sätt ökas tjänsteinnehållet i materielsystemen. Exempelvis 
utveckling av simulatorer, sensorer och träningsanläggningar.  
 

2.3.2.3 Inhemska företag idag 
 
För att få ett grepp om grundförutsättningarna för inhemsk försvarsindustri 
beskrivs i detta avsnitt de företag som dominerar den inhemska marknaden 
samt vilka produkter som dessa producerar.144 Därefter redogörs för de 
internationella materielprojekt som idag pågår i syfte att klarlägga om 
inhemska kompetenser är efterfrågade i ett internationellt perspektiv 
 

                                                 
143http://www.mil.se/article.php?id=5717, 2004-04-13 
144http://www.defind.se, 2004-04-13 
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Bild 6: Inhemsk försvarsindustri, andelar av total omsättning.  
(Källa: FOI, 2003) 

 
SAAB 
SAAB är ett företag med huvudsaklig verksamhet inom försvars-, flyg- och 
rymdindustrin. Ursprunget kommer från Svenska Aeroplan Aktiebolaget bildat 
1937 efter ett behov av inhemsk militär flygindustri.  
Nuvarande företagsstruktur bygger främst på uppköpet av statliga 
försvarsindustrikoncernen Celsius Industries år 2000. Vid tiden för uppköpet 
ingick även Bofors AB. Delar av Bofors såldes sedan vidare till amerikanska 
United Defence. SAAB:s huvudägare är Investor som äger 42 % i koncernen. 
Den andre stora ägaren är brittiska BAE Systems som äger 35 %. BAE 
Systems är idag Europas största försvarsindustriföretag med egen 
flygindustriell kapacitet.145 SAAB omsatte 2002 ca 16 500 MSEK. Antalet 
anställda uppgår till ca 14 000. Exportandelen är 60 %.  Problematiken idag rör 
sig främst kring JAS 39 Gripen och dess framtid samtidigt som kraven på nya 
tekniker, produkter och marknader är höga för att företaget skall överleva och 
utvecklas. Det nätverksbaserade försvaret, NBF, är av stort intresse för SAAB 
liksom en framtida utveckling av obemannade flygfarkoster, s.k. UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle), i olika utföranden.146  
 
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS (EMW) 
Ericsson Microwave Systems är en leverantör av försvarselektronik och 
militära informationsnätverk. EMW är ett helägt dotterbolag till 
telekomkoncernen Ericsson. Huvudprodukterna är i huvudsak avancerade 
radarsensorer. Produkterna har sedan givit stora inkomster även på den civila 
marknaden inom kommunikation, dataöverföring och olika typer av nätverk.147 
EMW är idag ledande inom vissa typer av spanings- och 

                                                 
145Bitzinger, 2003, s. 57 
146Axelsson, M., Lindgren F., (2001), Internationella samarbetsmönster hos försvarsindustrin i 
Sverige, FOI-R--0225--SE, s. 13 (hädanefter FOI-R--0225--SE) 
147Bitzinger, 2003, s 55 
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eldledningsradarsensorer. EMW har ca 2000 anställda och omsatte 2002 drygt 
5000 MSEK, 60 % utgjorde export.148  
 
VOLVO AERO 
Företaget utvecklar, tillverkar och underhåller komponenter till civila flyg- och 
raketmotorer, samt utvecklar, tillverkar och underhåller militära motorer för 
svenska flygvapnet. Volvo Aero har ungefär 3 500 anställda och av dessa finns 
2 700 i Sverige. Ca 500 personer ägnar sig åt forskning och underhåll medan 
övriga producerar. Volvo Aero är ett helägt dotterbolag till fordonstillverkaren 
AB Volvo. 2002 omsatte företaget 8 800 MSEK vilket utgör 5 % av 
koncernens totala omsättning.149 
Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden:150 
 

• Motorer – utveckling, tillverkning, underhåll och systemansvar. 
• Motorunderhåll – utveckling av underhållsprogram. 
• Flygservice – eftermarknadsfunktion för flygindustrin. 
• Land- och sjöturbiner – gasturbinteknik på icke flygmarknader. 

 
KOCKUMS 
Kockums arbetar främst med marin högteknologi. Ursprunget är 
Karlskronavarvet som startades 1679 som en del av upprättandet av en flottbas 
i södra Sverige. Under 1960-talet bolagiserades företaget i statlig regi. Den 
huvudsakliga verksamheten består i byggnad och underhåll av fartyg.  
I samband med SAAB:s köp av Celsius såldes i sin tur Kockums till tyska 
varvsjätten HDW med bas i Kiel. HDW är ett allsidigt varvsföretag med både 
militär och civil produktion. HDW ägs av den amerikanska investmentbanken 
One Equity Partners. Företaget har ca 1 200 anställda och omsätter 1 300 
MSEK, vilket utgör 30 % av HDW:s totala omsättning. Exportandelen av 
omsättningen är ca 20 %. Verksamheten är uppdelad i två produktdivisioner: 
 

• division Ubåt – utveckling, produktion och underhåll av ubåtar samt 
Stirlingmotorer. 

• division Ytfartyg – utveckling, produktion och underhåll av 
ytstridsfartyg samt stealth-teknologi. 
 

I övrigt så är även Kockums Stirlingmotorer av intresse för internationella 
försvarsindustrier.151 
 
ALVIS HÄGGLUNDS 
Företaget är en tillverkare av stridsfordon och terrängfordon. Sedan 1997 ägs 
företaget av brittiska militärfordonstillverkaren Alvis plc. Företaget bedriver 
sin verksamhet i Örnsköldsvik, antalet anställda är ca 1 000 och omsättningen 
2002 var 1 500 MSEK. Alvis Hägglunds utgör nästan hälften av Alvis plc 

                                                 
148FOI-R--0225--SE, s. 21 
149FOI-R--0225--SE, s. 25 
150Carlsson, 2003, s. 21 
151FOI-R--0225--SE, s. 19 
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omsättning och nästan 80 % av omsättningen är på export.152 Verksamheten 
bedrivs i tre produktområden:153 
 

• Stridsfordon som bygger på plattform från CV 90.154 
• Terrängfordon som bygger på plattform från Bandvagn 206.155  
• Tornsystem – utveckling av tornsystem och integration på 

vagnplattformar. 
 
BOFORS DEFENCE 
Bofors Defence marknadsför, utvecklar och underhåller vapensystem inom 
områdena indirekt eld, stridsfordon, marina pjässystem och pjäsluftvärn. 
Företaget inriktar sig främst på forskning och utveckling, systemintegration, 
service och logistik.156 
Ursprungligen var Bofors Defence en del av Bofors AB, sedermera Celsius 
Industrier. När SAAB och Celsius Industrier gick samman köptes Bofors 
Defence av den amerikanska försvarskoncernen United Defence. Bofors 
Defence omsätter drygt 1 000 MSEK och har en exportandel som överstiger  
50 %. Från att tidigare ha varit ett producerande företag med egen 
utvecklingsfunktion, har Bofors Defence gått in i en ny fas. Efter en 
femårsperiod av omstruktureringar är företaget nu inriktat på forskning och 
utveckling samt kvalificerat slutmontage utan egen produktion. 
Inom forskning och utveckling ökar verksamheten, speciellt avseende 
teknologiområdet modellering och simulering.157 
 
2.3.2.4 Pågående nationella och internationella materielprojekt 
 
Korvetterna i Visbyserien produceras just nu hos Kockums. Försvarsmakten 
har beställt fem fartyg varav två hittills har sjösatts. Leveranserna skall vara 
klara 2008. Värdet på denna order uppgår till nästan 9 000 MSEK. Visby är 
unik med hänsyn till stealthegenskaper och ett teknologikunnande som ligger 
till grund för ett pågående samarbete mellan Kockums och amerikanska 
Northrop-Grumman. Förutom Kockums ingår även Ericsson Microwave 
Systems, Bofors Defence och SAAB i arbetet med Visby. Studier har även 
påbörjats mot YS NY  som är den andra generationens ytstridsfartyg med NBF 
och stealthegenskaper.158  
Ubåtsprojektet Viking befinner sig i projektdefinitionsfasen.159 Efter en 
inledande studiefas med ett flertal olika länder återstår Sverige och Danmark. 
Projektet består totalt sex ubåtar där fyra är avsedda för den danska 

                                                 
152FOI-R--0225--SE, s. 23 
153Carlsson, 2003, s. 22 
154http://www.alvishagglunds.se, 2004-04-13 
155http://www.alvishagglunds.se, 2004-04-13 
156Carlsson, 2003, s. 22 
157FOI-R--0225--SE, s. 17 
158http://bibliotek.fhs.mil.se/publikationer/uppsatser/2002/chpt0002/larsson_2059_abstract.pdf,
2004-04-13 
159http://www.kockums.se/News/oldnews/s021025viking.html, 2004-04-13 
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försvarsmakten och 2 för den svenska.160 Det nordiska samarbetet är av 
statsmakterna prioriterat, vilket också kan spåras i pågående projekt.161 
TMS heter nästa generation av undervattenssystem.162 Systemet kombinerar 
funktionerna torped, mina och sensor. Projektet drivs av SAAB och befinner 
sig i produktdefinitionsfasen. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och 
Finland.163  
 
En utveckling pågår av en GPS-styrd artillerigranat med namnet Excalibur164. 
Projektet är ett samarbete mellan Bofors Defence och amerikanska Raytheon. 
Tillverkning av granaten beräknas starta 2008. Franska GIAT165 och Bofors 
Defence producerar tillsammans också artillerigranaten Bonus166.  
Förnyelsen av artillerisystem fortsätter med i huvudsak renovering och 
modifiering av befintliga Haubits 77B167. Parallellt med detta fortsätter Bofors 
Defence med deltagande i den indiska upphandlingen av ett nytt 
artillerisystem.  
 
Granatkastartornet AMOS utvecklas tillsammans mellan Alvis Hägglund och 
finska Patria.168 AMOS är avsedd att användas på chassit till CV 90 samt på 
sikt även på Stridsbåt 90169. Förutsättningen är att Sverige och Finland fortsätter 
med den planerade utvecklingen och anskaffningen.  
Genom en brittisk beställning av pansarvärnsvapnet NLAW från SAAB har 
också den svenska Försvarsmakten förbundit sig att köpa systemet.170 
Utvecklingsstadiet sträcker sig till 2007 då första leverans beräknas ske.  
Ericsson Microwave Systems tillverkar flygspaningsradar 890, ERIEYE till 
det svenska flygvapnet.171 Produkten är ett flygburet radarövervakningssystem 
som bland annat sålts till Brasilien, Mexico och Grekland. I Brasilien och 
Mexico används systemet inom polisväsendet för att stoppa 
narkotikasmuggling. Leveranser till det svenska flygvapnet pågår till 2005. 
Ytterligare export kan också inom kort vara aktuellt. 
 
Stridsflygplanet JAS 39 Gripen är det största försvarsindustriella projekt som 
någonsin genomförts i Sverige.172 Projektet inleddes i slutet av 1970-talet och 
beräknas vara klart 2008. Utvecklingen av flygplanet genomförs av 
Industrigruppen JAS som består av SAAB (75 % av ordervärdet), Volvo Aero 

                                                 
160Carlsson, 2003, s. 24 
161Huldt, B., Ries, T., Mörtberg, J., Davidsson, E., (2003), The New Northern Security Agenda 
– Perspectives from Finland and Sweden, The Swedish National Defence College, Stockolm, 
Elanders Gotab AB, s. 222  
162http://bibliotek.fhs.mil.se/publikationer/uppsatser/2003/chpt0103/hansen_2057.pdf, 2004-
04-13 
163Carlsson, 2003, s. 25  
164http://www.fbu.se/befal/befalinnehall/arkiv/nr3sep-2003/teknik/4046.html, 2004-04-13 
165http://www.giat-industries.fr/fr_index.asp, 2004-04-13 
166http://www.boforsdefence.com/eng/products/int3_bonus.htm, 2004-04-13 
167http://www.boforsdefence.com/eng/products/art3_howizer.htm, 2004-04-13 
168http://www.alvis.se/default.asp, 2004-04-13 
169http://www.dockstavarvet.se, 2004-04-13 
170http://www.saab.se/dynamics, 2004-04-13 
171http://www.ericsson.com/microwave/, 2004-04-13 
172http://www.saabaerospace.com, 2004-04-13 
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(14 %) och Ericsson Microwave Systems (11 %).173 Idag pågår leverans av den 
sista och modernaste delserien, delserie 3. Med anledning av exporten till 
Sydafrika har också en tvåsitsig version, JAS 39D174, utvecklats.  
SAAB deltar också i utvecklingen av en långräckviddig jaktrobot kallad 
Meteor175. Utvecklingen sker i samarbete mellan de sex LoI-staterna (England, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige). Roboten skall passa såväl 
JAS 39 Gripen som jaktflygplanen Eurofighter och Rafael.176 
Utvecklingsarbetet kommer att pågå fram till 2010 och produktionsstart är 
planerad till 2014. Utvecklingen av ytterligare en jaktrobot, IRIS-T, pågår 
parallellt.177 Roboten är tänkt att sitta på JAS 39 Gripen från och med 2005. 
Även detta är ett internationellt samarbete mellan Sverige, Tyskland, Norge, 
Grekland, Italien och Spanien. 
  
TAURUS KEPD 350 är en av SAAB och tyska LFK utvecklad robot mot 
markmål.178 Roboten kan användas av JAS 39 Gripen och är även enkel att 
integrera med andra vapenbärare. Utvecklingsarbetet pågår till 2006 och 
produktion kommer sedan att ske både i Tyskland och i Sverige. Systemet 
beräknas vara operativt runt 2010. 
 
Syftet med kommande analys av inhemsk försvarsindustri är att belysa om 
industrin innehar kompetenser och förmågor som är efterfrågade i ett 
Europaperspektiv och som skapar förutsättningar för interdependens. 

2.4 Respondentintervjuer 

2.4.1 Inledning 
I bilaga 1 framgår vilka personer som intervjuats. Intervjuerna har genomförts 
med en frågedel, där uppställda frågor besvarats samt en diskussionsdel där 
industri och politik i ett Europaperspektiv generellt diskuterats. Kopplat till den 
intervjuform som jag använt mig av behandlas respondenternas svar 
konfidentiellt. Detta för att erhålla så ärliga svar som möjligt eftersom ämnet ur 
flera aspekter är känsligt. För att öka trovärdigheten i kapitlet används citat där 
respondent och en bokstav redovisas istället för fullständigt namn. Författaren 
innehar information angående vem eller vilka som är citerade.  
 
Frågorna är utformade i syfte att skapa en bild av den verklighet och miljö som 
politik och försvarsindustri förhåller sig till. Intervjuresultaten redovisas i 
generella termer för att undvika detaljresonemang.  
 
En iakttagelse är att respondenter från försvarsindustrin ser 
försvarsindustrimarknaden som en marknad där politiskt spel och nationella 

                                                 
173http://m1.431.telia.com/~u43107290/jas39.htm, 2004-04-13 
174http://www.saab.se/node5507.asp, 2004-04-13 
175http://www.saab.se/node5507.asp, 2004-04-13 
176http://www.eurofighter.com, 2004-04-13,  
http://www.strange-mecha.com/aircraft/Ente/canard.htm, 2004-04-13 
177http://www.saab.se/node5507.asp, 2004-04-13 
178http://www.saab.se/node5507.asp, 2004-04-13, http://www.flug-
revue.rotor.com/FRNews/FR971019.htm, 2004-04-13 
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intressen styr handlandet medans respondenter från övriga intresseområden är 
mer moderata i sina ställningstaganden och diskuterar mer utefter samarbeten 
och integrering. 

2.4.2 Respondentsvar 
Respondenterna har i huvudsak varit ense om förhållandena inom 
försvarsindustrisektorn och den politik som statsmakterna bedriver gentemot 
denna. Den yttersta målsättningen med industrin kan enligt respondenterna 
delas upp i två delar: 
 

• Vara en del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. 
• Säkerställa leverans och materielförsörjning till den svenska 

Försvarsmakten. 
 
Samtliga respondenterna tycker vidare att statsmakterna stödjer industrin på ett 
antal olika sätt i syfte att nå de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska 
målsättningarna. Stödet sker främst genom: 
 

• Beställningar och riktade upphandlingar. 
• Exportstöd. 
• Skapa internationella kontaktnät. 

 
Industrirespondenterna betonade också i denna frågeställning att utan 
ovanstående stöd från statsmakterna kommer inhemsk industri inte att 
överleva. Motivet till detta var att tillgång till exportmarknader är mycket 
begränsad och styrs av politiska beslut, både nationella och internationella, mer 
än av kvalitativa produkter. Eller som en industrirespondent uttryckte det: 
 

”Kontrakt och samarbeten bygger inte på ärliga blå ögon utan på 
säkerhetspolitik och nationella intressen”179 

 
Respondenterna upplever också att statsmakterna utövar en kontroll av 
försvarsindustrin med olika verktyg. Lagar och förordningar upprättas via en 
exportkontrollnämnd och riksdag, samtidigt som ISP (Inspektionen för 
Strategiska Produkter) utövar uppföljning och tillståndsgivning.180 
Statsmakterna stödjer också industrin med materielbeställningar. 
Beställningarna kan vara gjorda i konkurrensupphandling men kan också vara 
riktade direkt till en industrienhet om statsmakterna så önskar (jmf art 296 i 
EU-stadgan).  
 
Respondenter som inte representerade industrin utryckte här att de åtgärder 
som statsmakterna vidtar för att stödja inhemsk industri inte alltid går i linje 
med målsättningarna. Detta främst kopplat till riktade materielupphandlingar 
och ekonomiskt stöd. Industrirespondenterna å andra sidan ser dessa åtgärder 
som ett måste för att överleva. Detta utrycktes: 
 
                                                 
179 Respondent G 
180http://www.isp.se , 2004-04-14 
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”Inhemsk försvarsindustri kommer alltid att behöva politisk uppbackning i 
olika former”181 
 

Det internationella ägandet i inhemsk industri uppfattades bland främst 
industrirespondenterna inledningsvis som något negativt. Detta synsätt har 
emellertid förändrats till en positiv företeelse. Ägandeförändringen har bidragit 
till att öka marknadsandelar och att kapital tillförts företagen. Kommentarer 
från respondenter: 
 

”Vi borde ha sålt ut hela försvarsindustrin till utländska intressen för länge 
sedan. På detta sätt öppnas nya marknader och försäljningen ökar, vilket 
skapar förutsättningar för fortsatt konkurrenskraft”182   
 

 ”Vem som äger industrin spelar ingen roll. Staten kontrollerar den i alla fall”183 
 
Förhållandet mellan statsmakterna och industrin beskrevs som ett förhållande i 
symbios. Så länge statsmakterna påtalar vikten av alliansfrihet och att 
försvarsindustrin är en del av säkerhetspolitiken måste man också vidta 
åtgärder för att skydda industrin. Åtgärderna hänfördes till det stöd som 
tidigare redovisats. Industrins beroende av statsmakterna är uppenbart. Om 
statsmakterna inte vill ha en försvarsindustri så kommer förutsättningarna 
heller inte att finnas för detta. Anledningen, menar främst respondenterna från 
industrin, är att internationell försvarsindustri lyder under samma premisser 
som den i Sverige. Detta innebär att en internationell marknad är relativt stängd 
och villkoren bestäms av andra staters politik. Respondenter från både 
industrin och statliga institutioner utryckte det som: 
 

”Försvarsindustrimarknaden präglas till 100 % av statsegoism och nationella 
intressen”184 

 
De åtgärder som respondenterna ansåg att inhemsk industri var tvingade till att 
vidta handlar mycket om en anpassning till marknadskrafter men också om ett 
bibehållet stöd från statsmakterna. Industrin måste således inneha kompetenser 
som är efterfrågade och vara ledande inom forskning och utveckling. Vidare 
menar respondenterna att industrin måste välja ett antal nischer där industrin 
svarar upp mot både nationell och internationell efterfrågan. Respondenterna 
konstaterar också att utan statsmakternas stöd överlever inte industrin med 
hänsyn till hur den internationella arenan fungerar. Vissa respondenter som inte 
var kopplade till industrin menade här att försvarsindustrin inte anpassade sig 
till marknaden i tillräcklig stor utsträckning utan litade på att: 
  
 ”Försvarsmakten ska fortsätta och försörja industrin så som den alltid gjort”185 
 
De faktorer som respondenterna ansåg vara mest avgörande för inhemsk 
industris framtid är förmågan att vara efterfrågad både på den nationella och 

                                                 
181Respondent M 
182Respondent H 
183Respondent O 
184Respondent K, D, G 
185Respondent N, K 
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internationella arenan. Huvuddelen av respondenterna ansåg vidare att detta 
inte bara kan uppnås med hjälp av marknadskrafter, eftersom andra stater 
skyddar sin egen industri, utan olika former av stöd krävs från statsmakterna.  

2.4.3 Diskussion 
De diskussioner som följde efter frågeställningarna var riktade främst mot 
interdependensbegreppet och hur materielförsörjning skall uppnås i kris och 
krig. Främst respondenter från industrin menade här att 
interedpendensbegreppet endast var: 
 

”…politisk retorik  kopplat till EU-samarbetet men som inte har ett dugg med 
verkligheten att göra. Sverige är för litet för att åstadkomma interdependens 
mot övriga förvarsindustrinationer i Europa”186 
 

Andra respondenter hävdade att: 
 

”Juridiskt bindande samarbetsavtal och en konkurrenskraftig industri skapar 
förutsättningar för interdependens och materielförsörjning i ett 
Europaperspektiv”187 

 
Främst industrirespondenterna menade här att samarbetsavtal i ett 
Europaperspektiv återspeglar rådande maktförhållanden mellan stater. Detta 
innebär, enligt industrirespondenterna, att Sverige alltid blir marginaliserat och 
att materielförsörjningen i händelse av kris eller krig inte säkerställs. Bland 
annat sades:  
 

”Varför skulle någon leverera till lilla Sverige i en situation där alla är i behov 
av materiel?”188 
 

I analysavsnittet granskas ovanstående intervjusvar och diskussion i syfte att 
belysa hur statsmakterna ställer krav på, styr och kontrollerar inhemsk 
försvarsindustri i förhållande till målsättningar och övriga aktörer i ett 
Europaperspektiv. 

2.5 Fransk försvarsindustripolitik 
Som i de flesta länder i Europa har säkerhetspolitiken i Frankrike under slutet 
av 1980-talet genomgått stora förändringar. Försvaret av eget territorium har 
fått en mer begränsad utformning medan förmågan att uppträda internationellt 
fått en mer utmärkande roll. Som en del av förändringen har även synsättet på 
hur försvaret skall materielförsörjas förändrats. En av de viktigaste 
målsättningarna i förändringsprocessen var att minska kostnaderna för 
materielförsörjning.189 Vidare anser Frankrike att det är angeläget att lägga 
ökad vikt vid att forma den samlade mängden av materielsystem på ett logiskt 
och sammanhängande sätt så att de olika uppgifterna som den franska 
försvarsmakten har kan lösas på ett effektivt sätt med modern teknologi. 
                                                 
186 Respondent M, L 
187 Respondent N, C 
188 Respondent B 
189Britz, M., Eriksson, A., (2000), British, German and French Defence Industrial Policy in the 
1990s, FOA-R—00-01476-170--SE, s. 179 (hädanefter FOA-R—00-01476-170--SE) 
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Frankrike kan, utifrån detta perspektiv, också sägas lägga ner stor vikt vid att 
bygga upp en europeisk struktur för materielförsörjning.190 
 
Den franska motsvarigheten till Försvarets Materielverk, FMV är DGA 
(Délégation Générale pour l´Armement). Denna är en central och betydelsefull 
del av det franska försvarsministeriet eftersom den franska försvarsindustrin 
ägs eller påverkas direkt eller indirekt av staten.191 DGA ansvarar för de flesta 
områdena inom materielförsörjningen förutom formulering av operativa krav. 
Organisationen har totalt 20 000 anställda och hanterar 100 miljarder SEK per 
år.192 Anskaffning av ett viktigare materielsystem omfattar ett antal faser där 
ministernivån hela tiden fungerar som en kontrollerande och godkännande 
nivå.193 Den industriella fasen, som är den sista, startas först efter omsorgsfulla 
förberedelser. Särskilda insatser för samordning och perspektivplanering 
genomförs på ett övergripande plan hos DGA med representanter från 
ministernivån och den militära sektorn.194 Planeringen beaktar tänkbar 
geopolitisk och försvarspolitisk utveckling, förutsägbara hot och möjliga 
tekniska genombrott samt uppskattningar av ekonomiska faktorer.   
För att stödja en långsiktig strategi bedrivs på central nivå en styrning av 
försvarsgrensgemensamma projekt och analyser. Syftet med verksamheten är 
att pröva och analysera nya möjligheter att tillgodose militära behov och att 
demonstrera avancerad och innovativ teknik. I detta arbete övervägs också 
samarbete med andra stater.195 Idag strävar den franska staten efter att få en 
tydlig boskillnad mellan DGA och industrin i syfte att åstadkomma 
affärsmässiga relationer mellan kund och leverantör.196 Statens dominans har 
reducerats så att egen majoritet inte längre finns i de stora företagen, men en 
stor ägarandel finns fortfarande kvar.197 DGA är således fortfarande en 
ledstjärna där politisk kontroll utövas och styrningar ges. Privatiseringen av 
industrin har motiverats med att den är nödvändig för att möjliggöra en 
gränsöverskridande omstrukturering av den europeiska försvarsindustrin.198 
Frankrike anser att Europa behöver detta för att kunna möta USA:s dominans 
och konkurrens.199 Inom ett fåtal teknikområden utrycks en vilja att inhemsk 
industri även i framtiden ska vara den enda tänkbara leverantören. Nationen 
framhäver vidare att inom majoriteten av teknik och produktområdena 
eftersträvar man ett europeiskt samarbete.200 För att kunna integrera den 
europeiska försvarsindustrin är det också nödvändigt att samarbeta på den 

                                                 
190SOU 2002:39, Statens Offentliga Utredningar, 2002, Styrning och Organisation av 
Materielförsörjning för försvaret, Stockholm, Elanders Gotab, s. 135 
191Britz, M., (2000), The Development of Swedish and French Defence Industrial Companies 
1994-1999 – A comparative Study, Stockholms Universitet, SCORE, Stockholm, IT och media, 
s. 19 (hädanefter Britz, 2000) 
192SOU 2001:21, Statens Offentliga Utredningar, (2001), Försvarsmateriel på nya villkor, 
Stockholm, Elanders Gotab, s. 133 (hädanefter SOU 2001:21)  
193SOU 2001:21, s. 134 
194SOU 2001:21, s. 134 
195Britz, 2000, s. 26 
196FOA-R—00-01476-170--SE, s. 169 
197Britz, 2000, s. 21 
198Britz, 2000, s. 26 
199Britz, 2000, s. 23 
200FOA-R—00-01476-170--SE, s. 225 
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politiska nivån. Sådant arbete måste ske parallellt med industrins integrering. 
Frankrike anser att OCCAR är det främsta och bästa instrumentet för det just 
nu.201 Målbilden på lång sikt är att Europa skall vara tekniskt och industriellt 
starkt inom försvarsindustriområdet samt vara självständigt i 
försörjningsfrågor. En rättvis fördelning skall också finnas i fördelning av 
kompetens och kapacitet. Leveranssäkerhet och materielförsörjningen bör vara 
en del av försvarsmaterielsamarbetet i Europa och en del av säkerhets- och 
försvarsidentiteten inom NATO202. 
Den politiska inriktningen i Frankrike när det gäller materielförsörjning och 
internationellt samarbete liknar i mångt och mycket den svenska med en 
försörjning från en inhemsk industri där staten är huvudaktör.203 Politiken 
förändras och privatisering och internationalisering ökar. Även om Frankrike är 
öppet för samarbete är det uppenbart att man lägger stor vikt vid bibehållandet 
av stark inhemsk industri med hjälp av ett Europasamarbete. Man anser att 
förutsättningen för ett tekniskt avancerat och välutrustat försvar bygger på en 
egen kvalificerad industri.204 Frankrike är inte en motståndare till samarbete 
med USA, men hävdar att detta skall ske från en styrkeposition.205 Frankrike 
liksom Storbritannien lägger stor vikt vid tidiga faser i materielförsörjningen 
och att den politiska nivån engageras tidigt.206 De kvalitéer som fransk 
försvarsindustri innehar ligger inom de flesta områden på samma nivå som den 
svenska men med den skillnaden att man är kvantitativt mycket större samt har 
tillgång till kärnvapen.207 FOI-forskaren Anna Sundberg konstaterar i sin studie 
av fransk försvars- och säkerhetspolitik att landet är ytterst nationalistiskt och 
inriktat på egenintressen.208 Hennes kortfattade sammanställning ger att den 
rådande självbilden och världsuppfattningen rymmer följande föreställningar: 
 

• ”Frankrike är en stormakt” 
• ”Frankrike är en viktig ledare för andra länder” 
• ”Frankrike kan stärkas av samarbete” 
• ”Frankrike är unikt” 
• ”Frankrike behöver sitt oberoende” 
• ”Frankrike är en inspiratör” 
• ”Det internationella systemet behöver balans och multipolaritet” 
• ”Nationalstaterna är det internationella systemets viktigaste komponenter”  

 
 
 
 
 
 

                                                 
201SOU, 2001:21, s. 135 
202SOU 2001:21, s. 135 
203FOA-R—00-01476-170--SE, s. 147 
204Britz, 2000, s. 23 
205SOU 2001:21, s. 136 
206FOA-R—00-01476-170--SE, s. 226 
207Britz, 2000, s. 29  
208Sundberg, A., (2003), Fransk Försvars- och säkerhetspolitik, mål-prioriteringar och 
drivkrafter, FOI-R--0964--SE, s. 7 (hädanefter FOI-R--0964--SE) 
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Hon menar vidare att: 
 

”På grund av att de nationella föreställningarna antas förändras mycket 
långsamt, och är fast och brett förankrade i det franska samhället, är de av 
särskild betydelse”209 
 

Tidigare studier av Storbritannien och Tyskland visar på en liknande bild även 
i dessa länder.210 
 
Syftet med kommande analys av fransk försvarsindustripolitik är att belysa om 
politiken skapar förutsättningar för interdependens i ett Europaperspektiv. 
 

                                                 
209FOI-R--0964--SE, s. 8  
210FOA-R—00-01476-170--SE, s. 231 
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3. Analys 
3.1 Förutsättningarna för interdependens 

Analysen av interdependensteorin syftar till att utifrån det empiriska materialet, 
identifiera förutsättningarna för interdependens i ett försvarsindustriperspektiv 
i Europa. Interdependensen bygger på ett antal faktorer där begrepp som makt, 
känslighet och sårbarhet är avgörande för graden av beroende. 
 
Den traditionella synen på staten som den primära aktören har förvandlats till 
en diskussion där statens politik ligger utanför ramen för påverkan, därför 
befinner sig staten i ett system av interdependens.  
 
Till resonemanget hör också en syn på att statens politik inte bara utformas av 
staten själv, utan påverkas också av ett system med ett flertal aktörer av 
ickestatlig härkomst, exempelvis industriella grupper.  
 
Enligt det här synsättet på omvärlden är stater sammanlänkade med varandra 
genom ett nätverk som inte bara utgörs av traditionella statliga relationer. 
Enligt samma resonemang finns det heller inte någon klar hierarki inom 
agendan för staters relationer, vilket skulle kunna innebära att exempelvis 
militär säkerhet inte alltid är i fokus. Dessa förändringar har i väsentlig mening 
ökat möjligheterna för internationellt samarbete, menar förespråkarna.  
Integrationen och sammankopplingen av stater och deras handlingar kommer 
att vara avgörande för staternas preferenser och interdependensförhållandena 
utövar villkor på staternas förhållningssätt. 
 
Vid analys av maktbegreppet inom interdependensteorin kan dock hävdas att, 
oberoende av öppningen i nätverk för staters politik, ligger den väsentliga 
makten fortfarande kvar hos staterna. Synsättet kan innebära att det 
internationella systemet fortfarande är en värld uppbyggd av suveräna stater, 
vilka alla följer sina egna ambitioner och önskemål utan att något övergripande 
och fungerande lagsystem styr deras handlande.  
 
Som en följd av detta kommer stater alltid att ha, oavsett hur lika de är, 
intressekonflikter mellan sig. Även bland västliga, liberala, demokratiska och 
allierade länder bör man därför, enligt detta resonemang, förvänta att stater kan 
föra en självtjänande politik, realpolitik, och att de samarbetar med andra 
länder i syfte att genomföra sin egen politik via ett maktbalansspel. 
Resonemanget ovan utgår i grunden från ett liberalt eller realistiskt synsätt där 
interdependensen, som tidigare nämnts, är en funktion av liberala idéer.  
 
Slutsatser efter analys av det empiriska materialet visar att förutsättningarna för 
materielförsörjning genom interdependens i ett Europaperspektiv bygger på: 
 

• Att aktörer innehar kompetenser och produkter som är efterfrågade. 
• Att aktörer visar vilja till att göra avkall på nationellt oberoende 

och självbestämmande.  
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• Ett gemensamt synsätt hos inblandade aktörer där man accepterar 
och följer förutsättningar och spelregler för interdependens.  

 
Slutsatserna ovan jämförs i diskussionen med politiska målsättningar/metoder 
och industriella förmågor i syfte att klarlägga om förutsättningar finns för 
materielförsörjning genom interdependens i ett Europaperspektiv. 

3.2 Statsmakternas målsättning med inhemsk 
försvarsindustri 

Försvarsberedningens rapport DS 2003:33, kap 6, beskriver i stort hur 
statsmakterna vill att Försvarsmaktens materielförsörjning i händelse av krig 
eller kris i framtiden skall tryggas. Statsmakterna betonar att inhemsk 
försvarsindustri är en del av den svenska säkerhetspolitiken och strävan efter 
nationellt oberoende och alliansfrihet. Man menar vidare att Sverige kommer 
att välja internationella samarbetsprojekt som är av gagn för staten och 
inhemsk industri. Detta skall åstadkommas genom en flexibel, kostnadseffektiv 
inhemsk försvarsindustri som innehar strategiska kompetenser. Dessa 
kompetenser ligger sedan till grund för målsättningarna, d.v.s. ömsesidiga 
beroenden och gemensamma intressen i syfte att säkerställa en fullständig 
materielförsörjning. Ömsesidiga beroenden riktar sig främst mot ett 
Europasamarbete, medan gemensamma intressen skall tillvaratas i samarbetet 
med USA. Statsmakterna betonar vikten av samarbete med både Europa och 
USA. En fortsatt rationalisering och effektivisering av industrin är nödvändig 
för att bibehålla konkurrenskraft. En nischning inom vissa kompetensområden 
krävs i syfte att bli än mer konkurrenskraftig. Denna nischning skall skapa 
strategiska kompetenser (inhemsk industri måste inneha kompetenser som 
andra aktörer efterfrågar eller är beroende av för att på så sätt kan byta till sig 
andra kompetenser och tjänster som saknas) som bygger på Försvarsmaktens 
framtida operativa behov, industrins förutsättningar och internationell 
efterfrågan. Strategiska kompetenser är således spelkortet för att uppnå ett 
ömsesidigt beroende. Statsmakterna betonar också att man aktivt kommer att 
stödja den inhemska försvarsindustrin i syfte att uppnå målsättningarna. 
 
Slutsatser efter analys av försvarsberedningens rapport är att statsmakternas 
målsättning med inhemsk försvarsindustri är att: 
 

• Säkerställa materielförsörjning genom interdependens, ömsesidiga 
beroenden, i ett Europaperspektiv. 

• Säkerställa materielförsörjning genom att tillvarata gemensamma 
intressen med USA. 

 
Detta skall uppnås genom följande metoder: 
 

• Bibehållande av konkurrenskraft och förmåga till materielförsörjning 
genom fortsatt rationalisering och prioritering av efterfrågade 
kompetensområden. 

• Olika former av stöd från statsmakterna såsom beställningar, tillstånd 
och exportstöd. 



FHS/ISS ENSKILD UPPSATS FHS bet: 19 100:2033 
Chp 02-04 
Mj Per Råstedt 2004-06-14 44(56)   
            

 
Slutsatserna jämförs i diskussionen med förutsättningarna för 
materielförsörjning genom interdependens i ett Europaperspektiv. 
 

3.3 Inhemsk försvarsindustris karaktär  
Försvarsindustrier har genomgått och genomgår en omfattande omvandling och 
omstrukturering som ett resultat av ett förändrat omvärldsläge. Industrier i 
USA, Europa och Sverige har genomgått nationella och internationella 
konsolideringar vilket har resulterat i 4 stora amerikanska företag och ca 12 
företag i Europa. För att beskriva företagens olika storlekar kan nämnas att 
USA idag står för 43 % av världens totala omsättning, medan Europa står för 
ca 18 %. I Europa finns 6 länder som står för över 90 % av 
försvarsindustrikapaciteten. Dessa är Storbritannien, Tyskland, Frankrike, 
Italien, Spanien och Sverige, vilka är sammanslutna genom det s.k. LoI-avtalet. 
Sveriges andel av omsättningen i detta sällskap är ca 7 %.  Försvarsindustrierna 
i Europa är, trots EU:s utvidgning och expansion, fortfarande en del av 
enskilda länders säkerhetspolitik, vilket innebär att de erhåller ett visst skydd 
av den egna staten. Artikel 296 i EU-stadgan medger också detta utrymme för 
enskilda stater att skydda sin egen industri. I Sverige har omstruktureringar och 
sammanslagningar medfört att sex företag dominerar marknaden, SAAB, 
Bofors Defence, Kockums, Alvis-Hägglunds, Volvo Aero och Ericsson 
Microwave Systems. Företagen är också till största delen ägda av utländska 
intressen som under de senaste åren investerat i svensk försvarsindustri. Syftet 
med investeringarna är bland annat att utöka marknadsandelar åt det egna 
moderbolaget. Den i Sverige verksamma försvarsindustrin är begränsat 
engagerad internationellt. Exempel på verksamhetsmässig integration är inom 
SAAB robotprojekten Meteor, Iris-T och Taurus. Kockums samarbetar med 
USA angående Visbykorvetteknik och med Danmark när det gäller ubåtar. 
Hägglunds samverkar med finska Patria och Bofors Defence med amerikanska 
Raytheon angående intelligent ammunition. Dessa samarbetsprojekt visar att 
den i Sverige verksamma försvarsindustrin innehar kompetenser inom vissa 
områden som är både nationellt och internationellt eftertraktade. Tendensen är 
också att en ökning sker av internationellt samarbete genom nya avtal och 
bildande av samarbetsorganisationer. Den ekonomiska och politiska makt som 
övriga aktörer innehar är av betydande storlek och innebär att politiskt och 
ekonomiskt stöd från statsmakterna är en förutsättning för fortlevnad.  
Slutsatser efter analys av det empiriska materialet visar att inhemsk 
försvarsindustri: 
 

• Innehar efterfrågade kompetenser och produkter med hänsyn till 
internationella företagsköp och pågående samarbetsprojekt. 

• Är i behov av stöd från statsmakterna för fortlevnad. 
 

För att inhemsk försvarsindustri fortsättningsvis skall vara konkurrenskraftig 
krävs: 

• En anpassningsförmåga till en föränderlig, nationell och internationell, 
marknad. 
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• En rationalisering mot kompetensområden som är efterfrågade både 
nationellt och internationellt. 

 
Slutsatserna jämförs i diskussionen med förutsättningarna för 
materielförsörjning genom interdependens i ett Europaperspektiv. 
 

3.4 Respondentbild 
Den bild som respondenterna målar upp med sina svar handlar i stort sett om 
politiska målsättningar och industriella kompetenser kontra andra aktörer. 
Statsmakternas målsättning med inhemsk försvarsindustri upplevs som tydlig. 
Försvarsindustrin är ett verktyg i säkerhetspolitiken kopplat till främst 
materielförsörjning av Försvarsmakten och Sveriges uttalade alliansfrihet och 
strävan efter nationellt oberoende.  
 
Stödet från statsmakterna beskrivs i olika former av materielbeställningar, 
forsknings och utvecklingsuppdrag samt exportstöd. Det upplevs också som att 
statsmakterna arbetar aktivt för att skapa kontaktnät både nationellt och 
internationellt, vilket kan vara till gagn för försvarsindustrin. 
Styrning och kontroll av industrin upplevs också som tydlig. Detta genomförs 
med försvarsmateriellagstiftning och ett statligt kontrollorgan, inspektionen för 
strategiska produkter, ISP, som ansvarar för exporttillståndsgivning.  
En majoritet av respondenterna var av åsikten att utländska intressen har givit 
möjligheter till större marknadsandelar och mer riskkapital. Ägarintressen kan 
förmodas vara positiva så länge företagen utvecklas och tjänar pengar. 
Förhållandet mellan statsmakterna och industrin upplevs som ett förhållande i  
symbios. Statsmakterna är beroende av industrin som en del av 
säkerhetspolitiken medans industrins fortlevnad är helt i händerna på 
statsmakterna eftersom materielbeställningar, exportstöd och regler styrs av 
staten. Sverige har en försvarsindustri så länge statsmakterna är intresserade av 
det. 
Det råder också en samstämmighet bland respondenterna att försvarsindustrin 
och statsmakterna står inför en situation där ett antal vägval och åtgärder måste 
vidtas om inhemsk försvarsindustri skall fortleva. Respondenterna menar här 
att marknadsmässighet, d.v.s. kunna svara upp mot efterfrågan, är nyckelordet 
som skall stödjas av statsmakterna. Ett större fokus på internationella 
marknader för att ersätta minskade nationella beställningar är också en 
nödvändig åtgärd. Dessutom måste industrin prioritera ett antal nischområden 
där specifika kompetenser skall utgöra basen för konkurrenskraft i ett 
internationellt perspektiv. 
Respondenter med anknytning till industrin är mycket tydliga på att marknaden 
styrs från ett statscentrerat perspektiv, där varje stat är sig själv och sin egen 
industri närmast. Att jämföra försvarsindustrimarknaden med övrig marknad 
menar man är felaktigt, eftersom marknadskrafterna, de som styr efterfrågan, 
fortfarande är enskilda stater eller organisationer som i de flesta fall styrs av 
nationella intressen. Således kan det ibland innebära att kompetens inte spelar 
någon roll, politiken är i slutändan ändå avgörande. 
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Slutsatser efter analys av respondentintervjuer visar att: 
  

• Statsmakterna använder försvarsindustrin som ett redskap i 
säkerhetspolitiken.  

• Statsmakterna stödjer och kontrollerar industrin, främst genom 
exportstöd, beställningar och tillståndsgivningar. 

• Förmågan att kunna producera efterfrågad materiel anses avgörande, 
vilket förutsätter kompetenser, forskning och utveckling. 

• Politisk och ekonomisk uppbackning är avgörande för att 
överhuvudtaget bli efterfrågad i ett europasamarbete. 

• Realpolitik och nationella intressen är en verklighet på 
försvarsindustriarenan. 

 
Dessa slutsatser jämförs i diskussionen med förutsättningarna för 
materielförsörjning genom interdependens i ett Europaperspektiv. 

3.5 Fransk målsättning 
Frankrike ser en utveckling mot internationellt samarbete som ett måste med 
hänsyn till att man inte har råd att behålla en bred, kvalificerad försvarsindustri. 
Strukturen på fransk försvarsindustri innebär att staten behåller sin makt över 
industrin som ett redskap för säkerhets- och försvarspolitiken. Man visar också 
att internationellt samarbete kan vara en utväg i sammanhanget genom att 
tillåta ägande från internationella företag, även om statstänkande och nationella 
intressen fortfarande tydligt dominerar. Den franska statens sätt att styra och 
utnyttja forskningen hänger samman med en vilja att detaljerat kontrollera 
industrins verksamhet och utveckla dess kompetens. USA ses som ett hot där 
samarbete sker utefter ett maktperspektiv. Enligt Frankrikes ska den 
Europeiska integrationen präglas av en rättvis fördelning av kompetenser etc. 
Där skulle exempelvis Sverige hamna i en tydlig asymmetrisk maktsituation 
med hänsyn till Frankrikes ekonomiska och politiska ställning. Den franska 
policyn kan på många ställen översättas med att internationellt samarbete sker 
på Frankrikes villkor, där maktutövning gentemot andra aktörer inte kan 
uteslutas. I övrigt innehar Frankrike en kvalificerad försvarsindustri som i 
jämförelse med Sverige är betydligt större kvantitativt. Frankrike påtalar vikten 
av samarbete och integrering men hävdar samtidigt att nationellt oberoende och 
utveckling av den franska nationen är av största vikt. De metoder som den 
franska staten använder sig av för att styra sin försvarsindustri är av samma typ 
som de svenska. 
Slutsatserna efter analys av den franska försvarsindustripolitiken visar att: 
 

• Försvarsindustrin är en del av fransk säkerhetspolitik. 
• Franska staten har ett starkt grepp om fransk försvarsindustri. 
• Franska staten stödjer industrin både politiskt och ekonomiskt. 
• Internationellt samarbete bör ske på franska villkor. 
• Nationellt oberoende skall i möjligaste mån eftersträvas. 
• Nationalstaten är, enligt fransk syn, det internationella systemets 

viktigaste komponent. 
 



FHS/ISS ENSKILD UPPSATS FHS bet: 19 100:2033 
Chp 02-04 
Mj Per Råstedt 2004-06-14 47(56)   
            
Dessa slutsatser jämförs i diskussionen med förutsättningarna för 
materielförsörjning genom interdependens i ett Europaperspektiv. 

 

4. Jämförande diskussion 
4.1 Ingångsvärden 

De svenska statsmakternas målsättning med inhemsk försvarsindustri är att den 
skall bistå säkerhetspolitiken och materielförsörja Försvarsmakten i kris och 
krig. För att till viss del kunna göra detta krävs en fungerande industri med rätt 
kvalitéer och förmågor. Detta skall i sin tur åstadkommas genom 
interdependens i ett Europaperspektiv. Statsmakterna menar också att en viss 
risktagning finns med ökad internationalisering och att Sverige kommer att få 
förlita sig på utländsk kompetens inom vissa områden, för att vara ledande 
inom andra. På detta sätt skall interdependens uppstå och tjäna som garant för 
att säkerställa materielförsörjningen till Försvarsmakten i kris och krig. Sverige 
kan på detta sätt samtidigt behålla och utveckla inhemsk försvarsindustri enligt 
statsmakterna. Interdependensen ter sig dock komplex och förutsätter ett antal 
faktorer. Diskussionen bygger på en jämförelse mellan interdependensens 
förutsättningar å ena sidan och å andra sidan politiska målsättningar/metoder 
och industriell kompetens i syfte klarlägga om förutsättningar finns i ett 
Europaperspektiv. 

4.2 Förutsättningar för interdependens? 

4.2.1 Interdependens 
Interdependensen bygger på en relation mellan två eller flera aktörer där 
relationens hållbarhet förutsätter ett visst förhållningssätt. Inblandade aktörer 
bör förhålla sig till överenskomna spelregler och förutsättningar. Principerna 
utgår från liberalism och frisläppta marknadskrafter, där tillgång och 
efterfrågan driver utvecklingen och skapar nätverk och band av interdependens. 
Kopplat till försvarsindustriarenan i Europa, bygger förutsättningarna för 
interdependens på att inblandade aktörer innehar förmågor eller kompetenser 
som är eftertraktade och att aktörer i systemet visar vilja till att göra avkall på 
nationellt oberoende, självbestämmande och egenintressen och anpassa sig till 
ett gemensamt synsätt.  

4.2.3 Jämförelse 
4.2.3.1 Svenska statsmakternas målsättning kontra interdependens 
 
Analysen av statsmakternas målsättning med inhemsk försvarsindustri visar att 
statsmakterna har ett flertal målsättningar. Inledningsvis skall den inhemska 
försvarsindustrin vara en del i den svenska säkerhetspolitiken, i syfte att dels 
säkerställa materielförsörjning i kris och krig samt att göra den svenska allians- 
och neutralitetspolitiken trovärdig. 
Med hänsyn till att inhemsk industri av ekonomiska skäl inte kan producera 
efterfrågad materiel finns målsättningarna att säkerställa försörjningen genom:  
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• Interdependens i ett Europaperspektiv. 
• Att tillvarata gemensamma intressen med USA. 
 

För att nå dessa målsättningar, menar statsmakterna, måste industrin inneha 
kompetenser som är efterfrågade. Detta skall åstadkommas med följande 
metoder: 
 

• Bibehållande av konkurrenskraftig industri genom fortsatt 
rationalisering och prioritering av nationellt och internationellt 
efterfrågade kompetensområden. 

• Olika former av stöd från statsmakterna såsom beställningar, 
tillståndsgivning och exportstöd. 

 
I en jämförelse mot förutsättningarna för interdependens kan följande tolkning 
göras: 
 

• Förutsättningarna för interdependens minimeras av de metoder som 
statsmakterna använder. Det stöd som statsmakterna ger till inhemsk 
försvarsindustri, som tidigare redovisats, minimerar förutsättningarna 
för interdependens. 

• Förutsättningarna för interdependens handlar bl. a. om att ge avkall på 
nationella intressen och oberoende. Att förena interdependensens 
förutsättningar med svensk säkerhetspolitik (alliansfrihet och 
neutralitet) torde bli problematiskt ur flera aspekter. Hur skall 
avvägning göras mellan alliansfrihets- och neutralitetssträvanden kontra 
ingångna avtal med olika aktörer? Hur skall Sverige agera i en situation 
där en samarbetspartner blir ett krigförande land och har behov av 
leveranser? Skall vi då hävda vår neutralitet och hänvisa till vår 
säkerhetspolitik?  

 
Statsmakternas målsättningar visar en tvåsidighet. En strävan efter samarbete 
och integrering i ett internationellt perspektiv samtidigt som vikten av 
nationellt oberoende, alliansfrihet och neutralitet betonas. Statsmakterna 
hamnar i ett politiskt dilemma med dessa målsättningar och de metoder som 
används för att nå målsättningarna. 
 
Jämförelsen mellan statsmakternas målsättningar och förutsättningarna för 
interdependens visar att förutsättningarna minimeras så länge inhemsk 
försvarsindustri är en del av säkerhetspolitiken och understöds av 
statsmakterna. Jämförelsen visar en politik där nationella behov och intressen 
är av större intresse än att skapa förutsättningar för interdependens 
  
4.2.3.2 Inhemsk industri kontra interdependens 
 
Genomförda företagsköp och pågående samarbetsprojekt visar att inhemsk 
försvarsindustri innehåller kompetenser och produkter som är 
konkurrenskraftiga och efterfrågade på den internationella marknaden. En del 
av industriframgångarna bygger dock i grunden på det stöd som statsmakterna 
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lämnar, och som tidigare konstaterats, reducerar förutsättningarna för 
interdependens. Industrin befinner sig också i ett läge där fortsatta 
rationaliseringar och prioriteringar av kompetensområden är nödvändiga om 
konkurrenskraften skall bibehållas. 
 
Jämförelsen mellan inhemsk försvarsindustris förutsättningar och 
förutsättningarna för interdependens visar att industrin innehar kompetenser 
och produkter som är efterfrågade i ett Europaperspektiv och motsvarar 
förutsättningarna för interdependens. Efterfrågan bygger dock på kompetenser 
och produkter som till stor del utvecklats med stöd från statsmakterna. 
 
4.2.3.3 Respondentbild kontra interdependens 
 
Respondenternas svar skapar en bild av en arena där de svenska statsmakterna 
styr, kontrollerar och stödjer den inhemska försvarsindustrin. Detta genomförs 
i syfte att skapa trovärdighet i den svenska säkerhetspolitiken där industrin är 
en av byggstenarna. Respondenterna menar att politisk uppbackning är ett 
måste för att försvarsindustrin överhuvudtaget ska överleva och bli efterfrågad 
på den europeiska marknaden. Detta med hänsyn till att övriga aktörer bedriver 
samma politik som Sverige. Det vill säga stater använder sina 
försvarsindustrier som ett redskap i säkerhetspolitiken och skyddar därmed 
också industrin med olika metoder som interfererar med förutsättningarna för 
interdependens. 
 
I jämförelsen mellan respondenternas bild av hur statsmakterna driver inhemsk 
försvarsindustri och förutsättningarna för interdependens framkommer att 
förutsättningar för interdependens är begränsad. Bilden visar en arena där 
drivkraften i Europasamarbetet främst bygger på nationella intressen och 
fortlevnad av egen, inhemsk, försvarsindustri. 
 
4.2.3.4 Fransk politik kontra interdependens 
 
Den politik som Frankrike driver gentemot sin försvarsindustri påminner i 
många stycken om den svenska. Franska staten innehar en central roll både när 
det gäller kontroll och stöd. Frankrike uttalar i sin politik att nationalstaten är 
det internationella systemets viktigaste komponent och att Frankrike behöver 
sitt oberoende. Man anser vidare att ett Europasamarbete är viktigt men betonar 
samtidigt att nationella intressen går före.  
 
Jämförelsen mellan fransk politik och förutsättningarna för interdependens 
visar att förutsättningar för interdependens är små. Den franska inriktningen av 
försvarsindustripolitiken bygger på metoder enligt klassisk realpolitik i syfte att 
uppnå nationella intressen och målsättningar. 

4.2.4 Resultat 
Interdependens förutsätter ett balansspel mellan stater, industrier och 
organisationer där uppoffringar måste göras, maktambitioner nedtonas och där 
politiken länder emellan måste harmonisera mot ett gemensamt mål. 
Interdependens bygger på ett liberalt tänkande där gränsöverskridande och 
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marknadskrafter i stor utsträckning styr utvecklingen utifrån ett 
efterfrågeperspektiv. Målsättningar och metoder i Sverige och Frankrike går 
idag inte i linje med förutsättningarna för interdependens. Som tidigare påtalats 
visar även andra studier att förhållandena i Tyskland och Storbritannien är 
snarlika. Den i Sverige verksamma försvarsindustrin innehar förmågor och 
produkter som är internationellt efterfrågade, vilket bekräftas av företagsköp 
och samarbetsprojekt. Förutsättningarna för interdependens i ett 
Europaperspektiv idag är begränsade. 
 

5. Reflektion 
 5.1 Syntes 
Sammansättningen av försvarsindustrin i Sverige är ett resultat av en politik 
som under lång tid haft som målsättning att vidmakthålla en stark inhemsk 
försvarsindustribas i syfte att säkerställa tillgång till kvalificerad 
försvarsmateriel. Nya förutsättningar för försvarsindustrin har av ekonomiska 
skäl under 1990-talet gjort internationellt försvarsmaterielsamarbete 
nödvändigt. Statsmakternas målsättning idag är att skapa interdependens, 
ömsesidiga beroenden, mellan försvarsindustrier och stater i ett 
Europaperspektiv. Detta för att säkerställa materielförsörjning vid kris och 
krig.  
 
Interdependens förutsätter ett balansspel mellan stater, industrier och 
organisationer där uppoffringar måste göras, maktambitioner nedtonas och där 
politiken länder emellan harmoniserar. Interdependensen bygger på ett liberalt 
tänkande där gränsöverskridande och marknadskrafter i stor utsträckning styr 
utvecklingen utifrån ett efterfrågeperspektiv. Översatt i försvarsindustritermer 
handlar detta resonemang om politiska målsättningar, metoder och 
försvarsindustrikompetenser.  
 
Studien visar att interdependens inte bör användas som målsättning i nuvarande 
sammanhang, eftersom varken Sverige eller andra aktörer i Europa för en 
politik som skapar förutsättningar för interdependens. Försvarsindustrierna är 
fortfarande en del av staters säkerhets- och försvarspolitik vilket innebär att 
nationella intressen och oberoende prioriteras. Artikel 296 i EU-fördraget 
medger även detta handlingsförfarande. De svenska statsmakternas målsättning 
med interdependens som metod för leveranssäkerhet och materielförsörjning i 
ett Europaperspektiv kan därför ifrågasättas.  
 
Kompetenser hos i Sverige verksamma försvarsindustriföretag fyller 
interdependensens förutsättningar, dock med stöd från statsmakterna. En 
efterfrågan kan tydligt spåras genom företagsköp och pågående 
samarbetsprojekt.  
 
Emellertid fortskrider omformningen och integreringen av förvarsindustrin, 
vilket kan skapa förutsättningar för interdependens mellan stater och industrier 
i Europa. Ju mer integrerade aktörerna blir desto högre kommer priset att vara 
för en förlorad relation. Utvecklingen av säkerhetspolitiken inom EU och den 
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påtänkta materielbyrån skulle således kunna leda till ömsesidiga beroenden, 
förutsatt att aktörer ändrar sin politik och att dagens maktbas inte flyttas från 
LoI och OCCAR till EU: s materielbyrå.  
 
Genom en strävan att skapa förutsättningar för internationellt samarbete för 
försvarsindustrin kan statsmakterna i Sverige öka sannolikheten för ett fortsatt 
närvarande av en attraktiv försvarsindustri på den internationella arenan. Om 
detta lyckas samtidigt som aktörers policy harmoniseras finns förutsättningar 
för en interdependenspolitik där leveranssäkerhet, materielförsörjning och 
tillgång på teknologier kan säkras för deltagande nationer. Nivån på säkerheten 
beror på styrkan i de band som skapas i fredstid genom förhandlingar mellan 
deltagande aktörer. Politiska målsättningar och ekonomi är således avgörande 
faktorer.  

5.2 Vidare forskning 
Omformningen och integreringen av den europeiska förvarsindustrin 
fortskrider. Med hänsyn till den snabba utveckling som idag sker skulle en 
studie av den nyuppsatta materielbyrån i EU vara ett intressant. Hur skall den 
fungera? Beslutsfattning? Representation?  Frågorna är många och av stort 
intresse för alla inblandade parter.  
 
Om den europeiska materielbyrån blir en verklighet inom EU och EU blir den 
säkerhetspolitiska organisation som är tänkt kan förutsättningarna för 
interdependens förändras. Detta främst under förutsättning att de aktörer som 
idag dominerar inte flyttar sin intressesfär och maktbas från LoI och OCCAR 
till EU:s materielbyrå. 
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Respondenter och intervjufrågor 
 
Intervjuer med nedanstående personer genomfördes under perioden 2004-01-
16 –04-23. 
 
Intervjufrågor  
 

1. Vilken är statsmaktens målsättning med försvarsindustrin idag? 
 

2. Hur stödjer statsmakterna försvarsindustrin? 
 

3. Vilken kontroll och styrning kan statsmakterna tillämpa? 
 

4. Hur ser statsmakterna på utländskt ägande av försvarsindustrin? 
 

5. Vilket beroende har statsmakterna och försvarsindustrin av varandra? 
 

6. Vilka åtgärder måste den inhemska försvarsindustrin vidta för att 
överleva och utvecklas? 
 

7. Vilka faktorer i stort kommer att avgöra den inhemska 
försvarsindustrins förmåga till överlevnad och utveckling? 
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 Förkortningar 
 
BAE British Aerospace 
CV 90 Combat Vehicle 90 
DGA  Délégation Générale pour l´Armement 
EADS European Aeronautic Defence and Space Company 
ECAP  European Capability Action Plan 
EG Europeiska Gemenskapen 
EMW  Ericsson Microwave Systems 
ESFP  Europeiska Säkerhets och Försvarspolitiken  
ETAP  European Technology Acquisition Programme 
EU Europeiska Unionen 
FIF  Försvarsindustriföreningen  
FMV  Försvarets Materielverk 
FOI  Totalförsvarets Forskningsinstitut 
ISP  Inspektionen för Strategiska Produkter  
LoI  Letter of Intent 
NATO North Atlantic Treaty Organization 
NBF Nätverksbaserat Försvar 
OCCAR Organisation Conjointe de Co- opération en matière d’Armement 
POLARM Politique Européenne d’Armement 
SCORE  Stockholm Center for Organizational Research 
SIPRI  Stockholm International Peace Research Institute  
UAV  Unmanned Aerial Vehicle 
WEAG Western European Armaments Group 
WEAO  Western European Armaments Organization 
VEU Västeuropeiska Unionen 
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Abstract 
 
The aim of Swedish states – the supply of defence materials through 
interdependence in a European perspective.  
 
Is there any basis for supply of defence materials through interdependence 
in a European perspective?  
 
The Swedish defence industry is a result of a policy aiming to sustain a strong 
domestic defence industry with the further purpose of safeguarding the supply 
of sophisticated defence materials. Changing conditions for the industry of 
defence have made international cooperation necessary during the 1990s. 
The aim of governments today is to create interdependence, mutual 
dependencies, between defence industries and states in a European perspective 
to guarantee the supply of materials in case of crises and war. 
Interdependence implies a balance between states, industries and  
organisations where sacrifices have to be made, where ambitions of power 
have to be reduced and where policies between states are harmonized. 
Interdependence is based on liberal thinking where crossing borders and 
market forces – to a great extent the question of demand – control the 
development. Translated into terms of defence this reasoning deals with 
political aims, methods and competences of the defence industry. 
This study shows that interdependence, mutual dependence, can be questioned 
as an aim in today’s context, because neither Sweden nor other European 
actors pursue a policy that creates conditions required for interdependence. 
The industries of defence are still part of governments’ security and defence 
policies, which means that national interests and independence are prioritised. 
Article 296 of the EU treaty also makes this procedure possible. 
The competences of defence industries active in Sweden, on the other hand, 
make interdependence possible. There is in other words a demand for existing 
competences and products. This is confirmed by the international interest in 
investing in domestic industries and ongoing joint projects. 
From a European point of view, the aim of the Swedish government to use 
interdependence as an instrument for guaranteeing materials and their delivery 
can be questioned. 
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