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Bakgrund
Regeringen tillkallade förra året en parla-

Vidare har kommittén i en skrivelse da-

mentarisk kommitté, Krigsmaterielexport-

terad den 8 november 2013 gett Karlskoga

översynskommittén, (KEX) vars uppgift är

kommun möjlighet att yttra sig över följande

att utreda den framtida svenska export-

två frågeställningar med anledning av den

kontrollen av krigsmateriel och ramarna

pågående utredningen:

kring den (Kommittédirektiv 2012:50).
Uppdraget ska redovisas senast den 15
december 2014.

Fråga 1:
Vilken betydelse, ekonomiskt

Det huvudsakliga syftet med utredningen
är att lämna förslag till en skärpning av

samt i övrigt, har de försvar-

exportkontrollen gentemot icke-

sindustriföretag som är verk-

demokratiska stater.

samma inom Karlskoga kommun för kommunen?

Kommittén ska därutöver ta ställning till ett
flertal andra frågeställningar, bland annat
vilken påverkan en skärpt exportkontroll får
på den svenska exporten av krigsmateriel.

Fråga 2:
Konsekvensanalysen ska i denna del även

Vilka blir de ekonomiska kon-

innefatta de ekonomiska konsekvenserna:

sekvenserna, sett utifrån ett

dels för försvarsindustrin som sådan, dels

kommunalt perspektiv, av en

för den svenska ekonomin i stort.

minskad export av krigsmateriel?

I syfte att få en korrekt beskrivning av industrin och dess förutsättningar har kommittén
tillskrivit flera inhemska försvarsindustriföretag, däribland BAE Systems Bofors i
Karlskoga.
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Fråga 1:
Vilken betydelse, ekonomiskt samt i övrigt, har de försvarsindustriföretag
som är verksamma inom Karlskoga kommun för kommunen?

Ekonomisk betydelse
Karlskoga har ett differentierat näringsliv

Industrin har vidare en stor andel högt

med närmare 2 300 företag. Kärnan är den

utbildade medarbetare med stor köpkraft,

högteknologiska industrin och då framförallt

vilket också har stor betydelse för till ex-

försvarsindustrin. Försvarsindustrin är mo-

empel handeln i Karlskoga.

torn och basen i Karlskogas näringsliv och
generar betydande skatteintäkter.

Sammantaget kan konstateras att de
försvarsindustriföretag och dess under-

Enligt beräkningar som gjorts av företagar-

leverantörer som är verksamma i när-

föreningen Möckelnföretagen är cirka 10000

området har en synnerligen stor ekonomisk

arbetstillfällen i regionen direkt eller indirekt

betydelse för Karlskoga kommun och för

kopplade till försvarsindustrin.

regionen som helhet.

Alfred Nobels Björkborn

Foto: Karlskoga kommun
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Försvarsindustriföretagen är nyckelaktörer för den lokala och regionala
utvecklingen
I Karlskoga finns det ett internationellt

Här har till exempel Saab Dynamics avdelat

erkänt stort teknikkunnande inom försvars-

en teknisk doktor på heltid för att arbeta med

industri och kemisk industri och Karlskoga

dessa frågor.

är en av Sveriges mest ingenjörstäta orter.
Försvarsindustrin i Karlskoga har en spjut-

Vidare har försvarsindustrin en central roll

spetskompetens som man måste slå vakt

i regionens strävan att få en civilingenjörs-

om. Denna förmåga bidrar till hela sam-

utbildning till Örebro universitet eftersom

hällets utveckling och är en regional till-

det bland annat krävs en forskning i fram-

växtfaktor.

kant för att få examinationsrätt. Detta område finns mer utförligt beskrivet i bilaga

Genom det gemensamma bolaget Örebro-

2 - Samverkan med industrin, författad av

regionens Science Park som ägs gemen-

professor Lars Pejryd, Örebro universitet.

samt av Karlskoga kommun, Örebro kommun, Regionförbundet och Örebro universi-

Slutligen har försvarsindustrin stor betydelse

tet bidrar försvarsindustrin även till en ut-

även för våra grannkommuner genom alla

veckling av Karlskogas näringsliv mot mer

underleverantörer som är knutna till försvars-

civil produktion än idag och vi vårdar

industrin.

ortens högteknologiska kunnande.

Skjutning med Archer-pjäs			

Foto: BAE Systems Bofors AB
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Övrig samhällsutveckling
Karlskoga kommun har idag nära 30 000

En annan konsekvens av detta är att Karl-

invånare med en medelålder på 44,2 år,

skoga är den ort som tvingats riva flest

vilket är cirka 3 år mer än i riket. Cirka 90 %

lägenheter i Sverige, (över 1 300 lägen-

av befolkningen bor i tätorten.

heter). Detta omställningsarbete har varit
mycket kostsamt för såväl kommunen som
svenska staten.

Sedan försvarsbeslutet 1972 och framåt har
försvarsindustrin i Karlskoga krympt kraftigt
och orten har drabbats hårt av alla ned-

För kommunen har det också inneburit att

skärningar.

dessa betydande summor som har krävts
för att minska bostadsbeståndet inom

Befolkning har minskat från cirka 40 000

allmännyttan har minskat möjligheterna att

innevånare i början av 70-talet till dagens

göra andra nödvändiga satsningar inom den

cirka 30 000 innevånare.

kommunala sektorn.

Karlskoga 1950-2012
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Försvarsindustrin har som tidigare sagts

Dessutom är det också rimligt att samma

fortfarande en mycket stor betydelse för

exportförutsättningar, inklusive stöd av

Karlskoga och de omgivande kommunerna

svenska myndigheter, gäller för svenska

och vår historia visar vilka konsekvenser

företag oavsett vilket vapensystem som

nedmonteringen av den inhemska försvars-

levereras.

industrin har haft på vår kommun och dess
omgivning. Skulle det nu komma ytterligare

Saab har sedan tidigare sålt svenska

begränsningar för dessa företag i tider där

stridsflygplan till Thailand men kommer det

exportmarknaden har mycket större betyd-

i framtiden vara möjligt för ett annat företag

else än tidigare finns det all anledning till

i koncernen att sälja understödsvapen till

oro.

samma land?

Karlskoga kommun inser fullt ut att det
krävs en statlig reglering kring exporten av
krigsmateriel men det är också en självklar
förutsättning att våra företag får konkurrera
på lika villkor som de företag som har sin
bas i till exempel Tyskland, Frankrike och
Storbritannien.

Tomograf, placerad på Testcenter i Karlskoga

Foto: Pressbild från Nikon
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Fråga 2:
Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna, sett utifrån ett kommunalt
perspektiv, av en minskad export av krigsmateriel?

Beroende på hur stor en eventuell minsk-

Något som skulle vara djupt olyckligt för

ning av vapenexporten blir får det givetvis

såväl Karlskoga som hela regionen vore om

olika effekter. Om det blir stora och snabba

en minskad vapenexport ledde till att företa-

neddragningar får det mycket betydande

gens utvecklingsavdelningar försvinner eller

negativa ekonomiska effekter, vilket också

flyttar. Ett sådant scenario skulle förändra

vår historia visar.

hela strukturen för näringslivet i Karlskoga
och påverka den ekonomiska utvecklingen i

Till exempel har de statliga stödåtgärder

regionen på ett negativt sätt.

som regeringen beslutade om 1999 och
2002 med anledning av den stora om-

Förmågan att utveckla och tillverka kom-

ställningen av försvaret som skedde då

plexa system hos regionens bolag skulle

långt ifrån haft de effekter som förväntades.

sannolikt gå ner drastiskt över en kort tid

Det kom inte 150 nya statliga jobb till Karl-

och många underleverantörer som förlitar

skoga och det blev inte heller något cen-

sig på de stora försvarsindustriföretagens

trum för intelligenta räddningssystem.

förmåga att marknadsföra och sälja sina
system kommer att få svårt att hävda sig på

Försvarets materielverk har inte etablerat

egen hand.

något center för modellering och simulering.
Tilltron till att staten ska ta sitt ansvar nästa
gång och stötta Karlskoga kommun i ett
omställningsarbete är generellt sett låg eller
näst intill obefintlig.
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