Hur företag kan bidra till
att försvara samhällen
Nio arbetspapper framtagna av SOFF:s
medlemsgrupper för att utvecklas i dialog
med ekosystemets aktörer
Nr 1: Företag bygger försvarsförmåga

Frihet och demokrati är inget givet, det har historien har

Företag kan tillgodose och ibland skräddarsy krav för att

visat oss. Idag, i en värld där många delar blir allt insta-

utveckla och leverera lösningar till försvarsmakter. Det

bilare och där allt fler föds i auktoritära regimer, är en av

finns därför idag viktiga kopplingar mellan politik, förmå-

statens viktigaste uppgifter att trygga säkerheten för sina

ga och företag.

medborgare och sitt territorium.
I vår omvärld ser vi kris och spänningar, där den interna”Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har in-

tionella freden är viktig och värd att investera i samtidigt

gen viktigare uppgift än denna.” Statsminister Stefan Löfven

är det orealistiskt att anta att internationell fred och sta-

i Sälen 2018

bilitet nås inom överskådlig framtid. Europeiska värden,
intressen, säkerhet, oberoende och integritet är varken

För att Sverige och våra partnerländer i Norden, Europa

givet eller något vi kan underlåta att investera i.

och USA fortsatt ska vara ett hem för frihet och demokrati
behövs konkurrenskraftiga företag. Företag bidrar till våra

Sverige och Europa måste vara redo att försvara och

medborgares säkerhet och frihet genom att ge försvars-

aktivt bidra till att bevara freden, förebygga konflikter

makter de nödvändiga medlen de behöver för att skydda

och stärka den internationella säkerheten. Detta är inte

oss. Förmåga att försvara samhället ökar genom samar-

möjligt om diplomati inte kan backas upp med trovärdig

beten mellan försvarsmakter, industri och i synergier med

säkerhetspolitik och förmåga att försvara. Ett funktionellt,

andra områden.

starkt försvar är därför centralt för Sverige och för våra
partnerländer.

Säkerhet är ett mångfacetterat fenomen som har både en
inre och yttre dimension. Stater realiserar säkerhet gen-

Innovativa samarbeten mellan länder är nödvändigt för

om att använda ett brett utbud av policyer och instrument

att dela kostnader och nå skalfördelar, men även för

både individuellt och tillsammans. Regeringen skriver att

företagen är detta en förutsättning för att förbli konkur-

för hantera pågående och framtida säkerhetshot på ett

renskraftiga. Den konkurrenskraften i sig är nödvändig för

kontinuerligt sätt måste de utrikes- och säkerhetspolitis-

frihet och demokrati i Sverige och våra partnerländer.

ka verktygen utvecklas. Att inkludera företagens innovativa förmåga är ett sätt att öka staters motståndskraft att

Den höga kostnaden och komplexiteten hos många förs-

möta säkerhetshoten.

varssystem kan samtidigt inga enskilda europeiska länder
idag upprätthålla hela spektrumet av förmåga. Faktum är

Försvarsmakter behöver företag. En försvarsmakt kan en-

att de allra flesta europeiska stater har relativt begränsat

dast fullgöra sin roll om den är utrustad med de resurser

antal internationellt konkurrenskraftiga försvarsföretag.

och teknologier som är nödvändiga för att på ett snabbt

När en stat ska välja att försörja förmågan med stöd av

och effektivt sätt möta hoten. Idag besitter många företag

företag i landet eller från utlandet, så är det val med mån-

den nödvändiga tekniska kunskapen och förståelse som

ga överväganden.

försvaret som kund kan gynnas av.

Faktorer som tillgänglighet, utvecklingsrisk, eventuella

För några områden kan Europa kollektivt upprätthålla

strategiska underleverantörer, tillgång till förmågan över

teknisk förmåga. Inom vissa områden vill en del stater

tid (tillsammans med vilka operativa begränsningar som

vara tekniskt självförsörjande. I grunden är det internatio-

följer med dessa) m.m. måste beaktas och balanseras.

nellt vi är starka tillsammans.

Behovet av interoperabilitet ökar samtidigt. Riksdagens

När lösningar köps utomlands eller utvecklas i samar-

beslut om att kunna ta emot militärt stöd i form av mil-

bete följer valet av leverantörer och partners inte alltid

itära styrkor från Finland, dels för att hindra kränkningar

rena ekonomiska eller tekniska kriterier, utan tjänar ofta

av svenskt territorium och dels för att möta ett väpnat

strategiska och politiska mål. Upphandling och samar-

angrepp mot Sverige, visar på behovet från fler stater att

betsbeslut bygger alltid på politik och förtroende; och

kunna operera med partnerländer.

eftersom de flesta europeiska länder är EU- och/eller

När lösningar köps utomlands eller utvecklas i samar-

ter nästan uteslutande av europeiskt eller amerikanskt

bete följer valet av leverantörer och partners inte alltid

ursprung.

Nato-medlemmar är utrustningen för deras försvarsmak-

rena ekonomiska eller tekniska kriterier, utan tjänar ofta
strategiska och politiska mål. Upphandling och samar-

De flesta EU-medlemmar är nära allierade med USA,

betsbeslut bygger alltid på politik och förtroende; och

antingen som Nato-medlemmar eller genom bilaterala

eftersom de flesta europeiska länder är EU- och/eller

arrangemang. EU har en växande försvarsdimension och

Nato-medlemmar är utrustningen för deras försvarsmak-

en ambition att ta ansvar på den globala scenen. För att

ter nästan uteslutande av europeiskt eller amerikanskt

vara en trovärdig partner i Europa eller till USA krävs en

ursprung.

egen förmåga. Företagen har en avgörande roll i dessa
relationer. Genom hög kompetens, god samarbetsförmåga

De flesta EU-medlemmar är nära allierade med USA,

och bra tekniska lösningar stärker företagen Sverige.

antingen som Nato-medlemmar eller genom bilaterala
arrangemang. EU har en växande försvarsdimension och

Företagens kunskap om försvarssystem och underliggan-

en ambition att ta ansvar på den globala scenen. För att

de teknik är nödvändig för att bygga förmåga att försvara

vara en trovärdig partner i Europa eller till USA krävs en

samhället. Detta kan endast säkerställas genom interna-

egen förmåga. Företagen har en avgörande roll i dessa

tionellt konkurrenskraftiga företag med bred teknisk och

relationer. Genom hög kompetens, god samarbetsförmåga

produktionsteknisk kompetens. För några områden kan

och bra tekniska lösningar stärker företagen Sverige.

Europa kollektivt upprätthålla teknisk förmåga. Inom vissa
områden vill en del stater vara tekniskt självförsörjande. I

Företagens kunskap om försvarssystem och underliggande teknik är nödvändig för att bygga förmåga att försvara
samhället. Detta kan endast säkerställas genom internationellt konkurrenskraftiga företag med bred teknisk och
produktionsteknisk kompetens.

grunden är det internationellt vi är starka tillsammans.
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