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System 37 Viggen 
vapenteknisk forskning 
inom industrin

System 37 Viggen är Sveriges största FoU-projekt i historien. Det 
absorberade under 1960-talet 1/3 av all militär FoU-verksamhet i 
landet och 15 % av all statsfinansierad FoU-verksamhet. Delvis p g a 
detta stora projekt gick 9,4 % av alla försvarsutgifter under 1960-talet 
till FoU jämfört med 13,1 % i USA och 12,7 % i Storbritannien — 
båda stormakter med mycken omfattande försvarsforskning och 
utveckling. Den svenska andelen ska jämföras med Frankrikes 8,8 % 
som under samma tid utvecklade sitt strategiska kärnvapenprogram.1 
De totala FoU-kostnaderna för Viggensystemet är 15,5 miljarder kr i 
1986 års penningvärde.2

Eftersom Viggen liksom andra stridsflygplansprojekt utvecklades 
med stöd av mycken utländsk teknologi ska jag jämföra den svenska 
flygplansutvecklingen med den i USA och UK — de två länder som 
Sverige haft det i särklass största teknikutbytet med på detta område. 
Det är viktigt att poängtera att System 37 liksom andra svenska 
flygprojekt framför allt var ett utvecklingsprojekt. Grundforskning 
och tillämpad forskning förekom förvisso, men de stora pengarna 
slukades av utvecklingsarbete, inte den relativt billiga forskningen.

Vid denna jämförelse ska jag konstrastera två metoder för FoU för 
vapensystem — byggklossmetoden och vapensystemmetoden — och 
visa hur de skilde sig i Sverige från de två anglosachsiska stormak
terna. Jag ska sedan visa hur det svenska planeringssystemet och 
industristrukturen påverkade flygplansutvecklingen och slutligen 
jämföra metoderna vid framtagandet av Tunnan, Lansen, Draken och 
Viggen dvs systemen 29, 32, 35 och 37. Till sist ska jag summera 
skälen till att Viggen mer än sina föregångare kom att bli ett vapensys
tem snarare än ett flygplan, som gradvis anpassades till nya uppgifter.
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Den internationella utvecklingen
Traditionellt använde man sig i Amerika av byggklossmetoden när 

man utvecklade stridsflygplan. I en bok publicerad av Princeton 
University Press 1962 förtalte RAND-ekonomen Burton Klein om 
sex stridsflygplan utvecklade före 1953.

Fyra av de sex fick andra motorer än väntat, tre fick andra elek
troniksystem, fem med stora aerodynamiska förändringar i flygpla
net, tre med andra stridsuppgifter. Bara ett av de sex flygplanen såg 
vid slutet av utvecklingsperioden tekniskt och operativt ut som det 
var planerat från början.3

Byggklossmetoden, eller sekvensmetoden som den också kallas, 
betonar osäkerhetsmomentet i allt utvecklingsarbete medan system
metoden utgår från att alla problem kan lösas med tiden. Sekvensme
toden är flexibel och tar ett steg i taget. Systemmetoden är rigid och 
förutsätter att alla komponenter kan integreras redan före det att 
utvecklingen av dessa komponenter har påbörjats.4

Genom sin stora flygindustri med flera företag som utvecklade 
flygplan, flygmotorer och elektronik hade Storbritannien och framför 
allt Amerika ett stort antal byggklossar att välja på. År 1959 fanns det 
i USA sjuttio ledande företag av denna art, i UK tjugofem. I Sverige 
fanns det tre — Saab, Svensk Flygmotor och LM Ericsson.

Trots sekvensmetodens fördelar skiftade Amerika i början av 
1950-talet till systemmetoden. Svaret står att finna i den utrikes- och 
säkerhetspolitiska situationen i omvärlden. Man trodde felaktigt att 
Sovjetunionen hade löst problemet med ”lead time” — tiden mellan 
utvecklingsstart och förbandsuppsättning av färdiga stridsflygplan — 
bättre än i Amerika. De första flygplanen som utvecklades enligt 
systemprincipen var Convairs F 102 Delta Dagger och F-106 Delta 
Dart som skulle integreras i det nya luftförsvarssystemet SAGE. Men 
detta första försök var ett relativt misslyckande. För att spara tid lade 
man flygtesterna samtidigt med konstruktionen av produktionsin
strumenten och redskapen (tooling). När det blev nödvändigt att göra 
F 102 lättare fick man skrota hela uppsättningen av de första verkty
gen och bygga nya.5

Bättre lyckades man med sina strategiska raketer. En konsultfirma, 
Ramo-Wooldridge, gick in i Atlasprojektet år 1953 och sparade ett år 
åt uppdragsgivaren. 1956 påbörjades utvecklingen av Thor-roboten 
enligt samma metod.6

Under försvarsminister Robert McNamara och hans whiz kids, 
som införde systemanalys i den amerikanska försvarsplaneringen, 
utvecklades och förfinades systemmetoden för vapensystemutveck
ling. Beslut togs p g a pappersmeriter som i fallet av General Dyna
mics F 111 år 1962. Rekordet togs av beslutet om Lockheeds C 5 A 
transportflygplan år 1965 — trettiofem ton dokument stödde beslutet 
att jämföra med planets egen vikt på 148 ton.7

Det var först med Light Weight Fighter-programmet år 1970—75 
som det amerikanska flygvapnet igen använde sig av ”fly before you 
buy”-metoden.8
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I Storbritannien ledde Koreakriget 1950 till att man liksom i USA 
försökte förkorta utvecklingstiden för stridsflygplan. För att lyckas 
med åtminstone en version hade man utvecklat tre versioner av V- 
bombaren — en begåvad variant av byggklossmetoden. Så sent som 
1954 fanns det fortfarande fem flygplanstillverkare och fem flygmo
torleverantörer i Storbritannien.9 För RAFs viktigaste flygplan Buc- 
caneer (som fortfarande är i tjänst) lagade man en utvecklingsbatch av 
20 prototyper för testning och utvärdering. Med det stolta TSR 2- 
projektet, initierat 1960 och avbrutet av Denis Healey 1965, försökte 
sig också engelsmännen på systemmetoden. Men det fanns viktiga 
skillnader mellan den amerikanska vapensystemmetoden och britter
nas TSR 2-projekt. BAC, British Aircraft Corporation, var visserli
gen ansvarig för flygplanet plus 1 800 underleverantörer. Men Mini- 
stry of Aviation var ansvarig för motorutvecklingen tillsammans med 
tillverkaren Bristol Siddely Aviation och viktiga elektronikkontrakt 
som radarn, utvecklad av E.M.I.10

Efter TSR 2 hade bara Harrier och Hawk utvecklats av Storbritan
nien ensamt. Både Tornado och dess efterföljare EFA (European 
Fighter Aircraft) planeras bli samproducerade med tyska respektive 
italienska företag. British Aerospaces EAP (Experimental Aircraft 
Program) prototyp däremot är en avancerad ren brittisk produkt som 
kan bilda grundstommen i EFA-programmet.

Skälet till att jag ägnat så mycken tid åt de amerikanska och 
brittiska utvecklingsmodellerna är helt enkelt att den svenska model
len vore omöjlig utan dessa två länders flygindustrier som samarbets
partner och ibland teknologiskt skyddsnät.

Den svenska utvecklingen
Som vi redan noterat fanns under efterkrigstiden egentligen bara 

tre företag i Sverige som kunde utveckla flygplan och flygplansmoto- 
rer — Saab, Svensk Flygmotor och STAL. I och med radarns och 
elektronikens ökande betydelse mot slutet av 1950-talet seglade också 
LM Ericsson upp som ett nyckelföretag i den svenska flygindustrin. 
Det är mycket riktigt denna trojka som svarar för huvuddelen i 
utvecklingen av både system 37 Viggen och nu system 39 Gripen.

Det svenska de facto monopolet på stridsflygplan för Flygvapnet 
fastställdes i början av det andra världskriget. I ett memorandum den 
27 november 1940 slog den statliga Industrikommissionen fast att 
Saab och Nohab (senare Svensk Flygmotor och Volvo Flygmotor) 
skulle stödjas.11 I åtföljande ramavtal och huvudavtal som kontinuer
ligt förnyades garanterades Saab och Flygmotor utvecklings- och 
produktionsvolym för flygmateriel under perioden 1940—1965. 
Genom omfattande insyn och detaljerade regler för prissättning och 
vinst eliminerade man kritiken mot monopolsituationen.

År 1947 lade 1945 års försvarskommitté fram de riktlinjer som 
fortsatte att styra flygplansanskaffningen 1. Inhemsk produktion i 
största möjliga utsträckning 2. inhemsk produktionskapacitet 3. 
modernitet 4. standardisering 5. effektivitet i tillverkningen.12 Efter
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Saab 35XD — ett attackplan i dansk tjänst. (Foto: I Thuresson, Saab-Scania)

krigstiden och Berlinkrisen år 1948 innebar att Saab inte förmådde 
tillverka nog flygplan för att täcka flygvapnets behov på 1950-talet. J 
26 Mustang importerades från de stora amerikanska efterkrigslagren 
och J 28 Vampire, J 30 Mosquito, J 33 Venom och J 34 Hawker 
Hunter (de två senare nattjaktplan) kom från Storbritannien. Under 
general Nordenskiölds ledning infördes sju års materielplaner år 1947 
och flygvapnet räknade år 1949 1000 stridsflygplan — det fjärde 
största i världen.13 Som ett resultat av Berlinkrisen fick nu Saab 
koncentrera sig helt på militärsidan och det civila Scandia passage- 
rarplanprojektet avbröts efter att bara några få exemplar hade tillver
kats.

Det faktum att Sverige bara har en flygplanstillverkare, en flygmo
tortillverkare och i praktiken en tillverkare av avancerad radarutrust
ning gör naturligtvis den svenska miljön unik. Eftersom flygindustrin 
allt sedan kriget tillverkat stridsflygplan så fort den kan finns det få 
möjligheter att i likhet med i USA och Storbritannien påskynda 
processen. Lösningen är just att i stället då importera ytterligare 
flygplan från dessa två länder vilket ju också skedde på 1940 och



Viggen är ett jaktplan som kan bära upp till sex stycken jaktrobotar och är 
utrustat med en 30-mm kanon. (Foto: Åke Andersson, Saab-Scania)

1950-talen. I den svenska modellen finns det således bara tre bygg
klossar för sekvensmetoden för flygplansutveckling — övriga klossar 
blir med naturnödvändighet utländska. Ett försök gjordes av 
NOHAB och STAL på 1940-talet att utveckla en svensk flygmotor 
från scratch men försöket bedömdes överstiga den svenska kapacite
ten och projektledaren Curt Nicolin gick 1952 vidare till andra upp
gifter inom svenskt näringsliv. Det var således brittiska deHavilland 
och inte Flygmotor som stod för motorn till J 29 Tunnan med Goblin 
och Ghost-modellerna.

Också Lansen och Draken är utrustade med brittiska motorer, 
samtliga av Rolls Royce fabrikat. Dessa motorer RB 100, RB 90 och 
RB 146 förseddes av Flygmotor med efterbrännkammare och fick de 
svenska beteckningarna RM 5A, 6A, 6B och 6C. Flygmotor ansva
rade således inte för någon forskning i egentlig mening men för ett 
betydande utvecklingsarbete av utländska produkter. Övergången 
från brittisk till amerikansk flygteknologi i Sverige symboliseras bäst 
av Flygförvaltningens beslut i december 1961 att välja Pratt & Whit- 
neys JT 8 före Rolls Royces Medway som Viggenmotor.14 JAS 39
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Gripen har följaktligen också en amerikansk motor, vidareutvecklad 
vid Flygmotor — General Electrics F 404, som också finns i US 
Navy’s F 18 Hornet.

På radarsidan hade M/divisionen vid LM Ericsson i Mölndal tradi
tionellt samarbetat med Frankrike. Lansen hade en Ericsson-radar 
men den första versionen av Draken (A) hade en enkel fransk radar 
köpt från hyllan från CSF. För Draken F som skulle ta Falcon- 
robotar och integreras i STRIL 60-systemet behövdes en betydligt 
mer sofistikerad radar, kärnan i B 3-systemet som leddes av Ericsson. 
Med B 3-systemet som en ovärderlig erfarenhet konkurrerade LME 
1963 framgångsrik med Ferranti, CSF och Electronique Marcel-Das- 
sault om Viggenradarn.15 Både AJ 37 och JA 37 — attack- och 
jaktversionerna av Viggen, liksom JAS 39 Gripen har Ericsson-radar 
av successivt allt modernare snitt.

De svenska stridsflygplanen har alltså utvecklats av de tre bygg
blocken Saab-Scania, Volvo Flygmotor och Ericsson. När kapaciteten 
har trutit har ett utländskt byggblock tagits in, som ibland vad gäller 
radarn. Eftersom det inte finns någon annan flygindustri i landet har 
inte flera utvecklingsprojekt konkurrerat med varandra inom flygvap
net. Konkurrensen har snarare varit implicit med utländska projekt — 
amerikanska, brittiska och franska stridsflygplan under utveckling 
har jämförts med de svenska under utveckling inom landet. Så långt 
som till en formell utvärdering, där prestanda snarare än priser ställts 
mot varandra, har man dock gått först vid beslutet om att utveckla 
system 39 Gripen.

Men också om man inte kunnat använda den amerikanska metoden 
med en sekvensmetod för utveckling (utom just vad gäller motorvalen 
då ju alla motorer är utländska) så har man klokt och pragmatiskt valt 
att köpa utländska komponenter när forskning och utveckling inom 
landet visat sig för dyrt. I JA 37 Viggen, jaktversionen, är exempelvis 
följande nyckelsystem utländska just därför att inhemsk FoU inte 
lönat sig:16

Navigationssystem Singer-Kearfott USA
Radarhöjdmätare Honeywell USA
Luftdatasystem Garrett Airesearch USA

Dessutom är Saabs styrautomat utvecklat av Honeywell, Saabs 
dator utvecklad av Singer-Kearfott och SRAs siktlinjeindikator 
utvecklad med brittiska Smiths.

Allt som allt är ca 80 % av JA 37 Viggen svensktillverkad, 13,5 % 
amerikansk och 6,5 % europeisk.17 För system 39 Gripen blir siff
rorna 70 % svensk, 15 % amerikansk och 15 % europeisk.18

Men också om man bara har ett begränsat antal byggblock har man 
genom den brittiska metoden av prototyper — ”pre-production bat- 
ches” försäkrat sig om att planen verkligen kan flyga innan man gått 
in i produktion. Prototyperna används vid utprovning av flygplans- 
systemens tekniska egenskaper. I fråga om Tunnan, Lansen och Dra
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ken tillverkade man t o m en prototyp i skala V2 som flög 2—3 år 
innan det första fullskaliga provflygplanet lyfte: 19

Flygplan 29 År
1945 utveckling påbörjas
augusti 1946 prototyp 201 flyger i
september 1948 första av tre prototyper flyger 3
maj 1951 förbandsuppsättning

Planet operativt 32 månader efter 
första flygningen

6

Flygplan32
1946 utveckling påbörjas
mars 1950 prototyp 202 flyger 4
november 1952 första av fyra prototyper flyger 6
januari 1956 förbandsuppsättning

Planet operativt 38 månader efter 
första flygningen

9,5

Flygplan 35
augusti 1949 utveckling påbörjas
november 1952 prototyp 210 flyger 3
oktober 1955 första av tre prototyper flyger 6
mars 1960 förbandsuppsättning

Planet operativt 53 månader efter 
första flygningen

10,5

Flygplan 37
maj 1962 utveckling påbörjas
februari 1967 första av sju prototyper flyger 5
juni 1971 förbandsuppsättning

Planet operativt 52 månader efter 
första flygningen

9

Operativa stridsflygplan ca fyra år efter första flygning är interna
tionellt en god prestation och överensstämmer med brittiska och 
franska erfarenheter under samma period.20

Med prototyper som flög innan produktionsversionerna beställdes 
kom inga obehagliga överraskningar fram till och med Draken. 
Undantaget blev just Viggen under en period när vingbalkarna bröts 
av och tre flygplan förlorades. Saab gick alltid direkt på ”production 
tooling” och använde sig således av samma maskinuppsättning för 
produktionen som för prototypen. Med tiden försågs Jaktversionen 
av Viggen JA 37 med helt annan beväpning (kanon) och elektronik 
och en 8 % starkare motor än Attackviggen AJ 37. I allt är Jaktversio
nen ca 1 000 kg tyngre än Attackviggen.21
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Modell av JAS39 Gripen. Premiärflygning kommer att äga rum under 1987. 
(Foto: N-G Widh, Saab-Scania)

Sammanfattning
Sverige använde sig således av den brittiska spjutspetsmetoden — 

den tekniska utvecklingen i varje generation gjordes beroende av ett 
stort projekt. I UK var det TSR 2 som avbeställdes, i Sverige var det 
Viggen som behölls. När system 37 Viggen sköttes som ett vapensys
tem snarare än ett sekvenssystem var det teknologin och ekonomin 
snarare än säkerhetspolitisk brådska som var orsaken. Teknologiskt 
var projektet likt de tidigare, tre stora svenska byggklossar, en bland
ning av svenskutvecklad och utländsk direktinköpt elektronik, nog
grann testning flera år innan första prototypen flög. Men det vikti
gaste skälet till att system 37 Viggen utvecklades som ett vapensystem 
och enhetsplan var budgetmässigt.22 Under 1950-talet hade Sverige 
haft råd att utveckla två system — både Lansen och Draken. Stigande 
FoU-kostnader gjorde det nödvändigt att nu bara utveckla en flyg- 
plansplattform som sedan skulle utrustas för olika versioner av opera
tiv insats. Eftersom plattformen hur som helst var den enda var
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vapensystemmetoden den mest effektiva — något svenskt alternativ 
till Viggen fanns helt enkelt inte.

Tjugosex år efter projektets formella start finns det bara svenska 
stridsflygplan i det svenska flygvapnet på 400 flygplan — Viggen, 
Draken, Lansen och Sk 60. The Royal Air Force på 700 stridsflygplan 
har åtta typer — de helbrittiska gamla Buccaneer, Lightning, Can- 
berra, de nyare Harrier och Hawk men också Phantom importerad 
från Amerika, Jaguar samutvecklad med fransmännen och Tornado 
samutvecklad med Tyskland och Italien.23 UK har många och mäk
tiga allierade och deras flygindustri och flygvapen är därför interna
tionella. Det ska bli intressant att jämföra det helsvenska (70 %) 
flygplanet 39 Gripen med det kommande brittisk-tysk-italiensk- 
spanska EFA-projektet.
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V-2 missilen, som utvecklades av tyska Luftwaffes raketforskningsinstitut, 
framstår tillsammans med atombomben som symbolen för den nya slags roll 
som forskning och teknisk utveckling kom att spela under andra världskriget, 
en roll som i hög grad påverkat den militära och civila utvecklingen under 
efterkrigstiden.


