
Svensk försvarsindustri – som Kockums på det marina området - har
länge legat i framkant när det gäller den teknologiska utvecklingen.
Försvarsmakten har fått effektiva system till väsentligt lägre pris än
vad som skulle ha varit fallet om man köpt på den internationella
marknaden. För statskassan har det blivit bättre och billigare bland
annat därför att vi också sålt på export, vilket ger skatteintäkter och
royalties. Ett exempel, bara skatteintäkterna och royalties från
Kockums stora exportorder på Collinsubåtar till Australien betalar fullt
ut, design och produktion av nästa ubåtsgeneration, A 26 - som just
nu är aktuell.

Att det pris som svenske kunden betalar för våra system är lägre än
hos utländska konkurrenter tydliggörs bland annat via
upphandlingsavtalet, som ger Försvarets materielverk full insyn i
kostnads- och priskalkylerna. Omotiverade pålägg är alltså inte
möjliga att göra.
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Informationschef Kjell Göthe, Kockums, inledande inlägg vid paneldebatten hos
socialdemokraterna och Folk & Försvars gemensamma seminarium om svensk
försvarsindustri 2009-10-21.
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Nu talar regeringen om att ersätta egenutveckling med ”köp från
hyllan”. I och för sig blir det nog svårt att köpa högteknologi på hyllan,
det brukar inte ligga där. Men det här innebär ett avsteg från vår
beprövade modell för nyanskaffning, vidmakthållande och
uppgradering som varit så framgångsrik. Det mest besynnerliga är att
kursen läggs om 180 grader utan att det finns en samlad
försvarsindustri-strategi framtagen. En sådan har vi från industrin
förgäves efterlyst! Vi var med och tog fram ett omfattande underlag
till en, men det har sedan hamnat i någon skrivbordslåda i
regeringskansliet.

Svensk försvarsindustri ligger på framkant. Men det räcker inte för
den internationella marknaden. Den måste också känna att den kan
lita på Sverige. Genom att argumentera för ”köp från hyllan”, som
regeringen gör sänder den fel signaler till den internationella
marknaden och detta sår tvivel om vår långsiktiga trovärdighet.
Tanken bakom ”köp från hyllan” är att fri konkurrens ska råda. Men så
fungerar det inte på vår marknad, alla länder som har egen, utvecklad
försvarsindustri slår vakt om den. Den är som vi hört tidigare här idag
också en del av säkerhetspolitiken.

Kockums är förstås i första hand till för Försvarsmaktens behov. Vi
tar fram vad den efterfrågar och inget annat. Men försvarsindustrin
betyder mycket mer än så, samhällsekonomiskt och för att driva på
utvecklingen. Vi arbetar i nära kontakt med underleverantörer,
universitet och forskningsinstitutioner. Detta genererar civil utveckling
av försvarsindustriella innovationer. Samspelet skapar stor
samhällsnytta i form av tillväxt - det driver utvecklingen framåt. Och
det handlar totalt om 100 000 högkvalificerade jobb i Sverige - vid
ritbordet och på verkstadsgolvet! Låt mig ta ett exempel på spin off.
Kockums och SSAB i Oxelösund har i trettio år forskat och utvecklat
en speciell stålkvalitet för ubåtar, det heter Weldox. Det har gett
specialstål till oss och, mina vänner, Weldox är idag SSAB:s största
exportvara på den internationella marknaden.

Sverige är ett litet land, extremt exportberoende, och ska vi fortsätta
upprätthålla välfärden ja då vill det till att vi håller samman och
fortsätter utveckla våra högteknologiska produkter. Tilläggas kan att
det inte är minst viktigt att bevara systemkunnandet i landet!

Frågor som dagens moderator Lena Bartholdson ställt till oss inför



Frågor som dagens moderator Lena Bartholdson ställt till oss inför
den här debatten är: Hur ser verkligheten ut? Vilka förutsättningar
finns?

Och mitt svar måste tyvärr bli att det är svårt att svara på för vi får
inga tydliga besked av regeringen. Så länge argumentet ”köp från
hyllan” drivs i allmänna och flummiga termer och så länge ingen
försvarsindustri-strategi finns på bordet - så länge riskerar vi en
fortsatt nedmontering av svensk försvarsindustri. Och när det väl
skett går det inte att återta den.

Så min uppmaning blir densamma som nyligen ställdes vid ett
seminarium som IF Metall och Kristdemokraterna tillsammans
genomförde: Lyft en så här viktig fråga över partipolitiken för det är
stora värden som står på spel! 

Sidan uppdaterad den 5 november 2009.
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