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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en upphandling av ett militärfordon gick till under det 

kalla kriget. Syftet är vidare att beskriva den bakgrund och förutsättningar mot vilken anskaffningen 

genomfördes samt hur relationen mellan stat och relevant industri såg ut vid den här tiden. 

Genomlysningen visar att det fordon som utvecklades av Volvo AB låg helt i linje med den taktisk-

tekniska målsättning som fastställdes 1957 samt rådande materielförsörjningsstrategi. Det tillkom 

visserligen fördyrande anpassningar av fordonet efter de första leveranserna men dessa försvaras av 

en längre livslängd än beräknat. 

 

Nyckelord: 

Personlastterrängbil 903, Pltgbil 903, Valpen, Volvo Valpen, anskaffning av försvarsmateriel 
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1 Inledning 

Denna uppsats handlar om anskaffningen av ett militärfordon, Personlastterrängbil 903 (Pltgbil 903), 

även kallad Valpen. Detta fordon utvecklades av Volvo AB i slutet av 1950-talet och kom att bli ett 

väl använt och tillämpat fordon av både det svenska och det norska försvaret. Valpen köptes även för 

civil användning av dåvarande Televerket, Brandkåren och privatpersoner.1 

 

Anskaffningen av Valpen påbörjas tidsmässigt i det kalla krigets första fas. Terrängbilar hade 

anskaffats till dåvarande svenska Krigsmakten2 redan under 1930-talet och dessa första generationer 

av terrängfordon behövde ersättas. Marknadsundersökningar och tester av olika tekniska lösningar 

och prototyper pågick under 1950-talet hos flera tillverkare i dialog med användare hos Krigsmakten. 

Kungliga Armétygförvaltningen genomförde upphandling av en större serie vagnar 1960. Leveranser 

genomfördes sedan löpande under 1960-talet av mer än 8 000 vagnar. Valpen var officiellt i bruk tom 

1974 men de exemplar som därefter fanns kvar hos olika regementen nyttjades ända fram på 1990-

talet. 

 

Denna uppsats avser belysa vilka faktorer som påverkade hur anskaffning av försvarsmateriel 

genomfördes under kalla kriget. Med utgångspunkt i anskaffningen av Valpen avses förutsättningarna 

för tillverkning och anskaffning av försvarsmateriel belysas och hur samverkan mellan svenska staten 

och aktuella industrier såg ut. Denna uppsats avser besvara följande frågor; 

 

 Hur gick det till när Valpen anskaffades till den svenska Krigsmakten? 

 Under vilka förutsättningar anskaffades Valpen? 

 Hur såg relationen ut mellan stat och relevant industri vid anskaffning av Valpen? 

 

Anskaffningen av Valpen har valts som studieobjekt då det belyser flera områden av intresse ur 

ekonomisk-historiskt perspektiv; det var en produkt som utformades för att möta ett identifierat behov 

hos Krigsmakten, det fanns ett starkt önskemål från politisk nivå att produktionen skulle vara inhemsk 

och det var en produkt som kom att nyttjas både militärt och civilt. Utvecklingen krävde innovation 

även om man utgick från befintliga komponenter. Den är även intressant ur ett relationsperspektiv då 

den belyser hur dialogen gick till mellan beställare3, industri och brukare. Området uppfattas vara 

relativt outforskat varför det också är av intresse. 

  

                                                           
1 Dessa fordon var i något annorlunda utförande. 
2 Benämningen Krigsmakten kommer i denna uppsats att nyttjas för den organisation som i dag kallas 
Försvarsmakten. 
3 Kungliga Armétygförvaltningen, Fordonsbyrån. 
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1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att beskriva hur det gick till när Valpen anskaffades till 

den svenska Krigsmakten samt hur processen och arbetsgången såg ut. Under vilka förutsättningar 

som upphandlingen genomfördes avses också beskrivas liksom hur relationen mellan stat och relevant 

industri uppfattas under den tid som undersöks. Det historiska värdet av uppsatsen utgörs av att den 

beskriver hur en upphandling av försvarsmateriel4 gick till och hur den påverkades av rådande 

försvarspolitisk inriktning. Den belyser även hur stat och aktuell industri agerade och samverkade för 

att lösa en del av säkerställandet av svenskt försvar. Värdet utgörs vidare av att den beskriver de roller 

och de parter som samspelade både under utvecklingsfasen men även vid beställning och 

genomförande, t.ex. hur provning genomfördes. 

 

1.2 Metod och material 

Den metod som tillämpas är huvudsakligen deskriptiv men även kommenterande, analyserande och av 

kvalitativ, hermeneutisk natur. Min ansats och strävan är att förklara det händelseförlopp som 

omgärdade en specifik upphandling. Att försöka förstå och förklara tankar och arbetsgång kring denna 

upphandling av försvarsmateriel under en speciell period i svensk ekonomisk historia är min 

intention. 

 

Det empiriska material och de källor som nyttjats är fakta och primärkällor avseende försvarsmateriel-

anskaffning, i första hand avseende anskaffningen av Valpen. Primärkällor utgörs av ingående och 

utgående skrivelser, styrande dokument, rapporter och protokoll, förfrågningsunderlag, och 

beställningar mm. En specifik anskaffning utgör exempel för att visa på hur rådande förutsättningar 

och styrningar påverkade genomförandet. Fakta och primärmaterial finns på Krigsarkivet men även i 

litteratur och på Internet. Rådande materielförsörjningsstrategi har en central roll i hur anskaffningen 

av materiel till Krigsmakten genomfördes under det kalla kriget. 

 

Att beskriva hur besluts- och arbetsprocessen gick till kring denna typa av upphandlingar under 1950- 

till 1960-talet visade sig vara svårt. Det var svårt att i arkivet hitta de handlingar som ligger till grund 

för de beslut som fattats och även de handlingar där själva beslutet framgår och verkställs. Även om 

det finns styrande dokument så framgår inte hur de tillämpades och hur beredningen av en 

upphandling gick till. Det har därför varit oerhört värdefullt att i arbetet med denna uppsats ha fått 

möjligheten att resonera med ett antal personer som var delaktiga i anskaffning av försvarsmateriel 

under denna och anslutande period. Personlig kommunikation har också nyttjats som källa i form av 

en intervju. 

                                                           
4 Försvarsmateriel nyttjas som begrepp för den materiel som Krigsmakten behövde även om det kallades för 
krigsmateriel vid den period som granskas. 
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1.3 Källkritik 

I arbetet med att granska källor har jag använt mig av den Weibullska traditionen och de krav den 

beskriver. När det gäller samtidskravet har jag reflekterat över de datum som står på primärkällorna 

såsom beslut och beställningar och stämt av dem med den litteratur jag nyttjat. Även om 

primärkällorna följer ett händelseförlopp anser jag att kravet på oberoende uppfylls. Tendensfrihet är 

knepigare då det är svårt att veta vad som utelämnats vid arkiveringstillfället. Flera handlingar har 

handskrivna kommentarer tillagda sannolikt för att öka tydligheten snarare än att förvränga för en 

framtida läsare. Genomgående har jag reflekterat över rimligheten i det jag hittat och om det verkar 

stämma med utvecklingen i de parallella spår som undersökts. I arbetet har jag fått god hjälp av 

sakkunniga personer som bistått som bollplank. 

 

1.4 Begrepp och definitioner 

De organisationer som omnämns i denna uppsats är Krigsmakten som representerar brukaren av 

materielen och i detta fall särskilt Armén. Kungliga Armétygförvaltningen och Fordonsbyrån 

motsvarar beställaren och var den organisation som upphandlade materielen och skrev kontrakt med 

leverantören. För att underlätta för läsaren benämns Kungliga Armétygförvaltningen och dess 

Fordonsbyrå med Armétygförvaltningen i denna uppsats. Genomgående kommer Valpen att nyttjas 

som benämning för de, huvudsakligen tre, olika modeller av Personlastterrrängbil 903 (Pltgbil 903) 

som togs fram.5 

 

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats tittar i huvudsak på perioden 1955 till 1969 och upphandlingen av Valpen till den 

svenska Krigsmakten. För att beskriva denna upphandling i sitt sammanhang beskrivs den bakgrund 

mot vilken upphandlingen ägde rum. Bakgrunden inbegriper perioden för det kalla kriget med dess 

aspekter såsom politiska reformer, rådande försvarsstrategi och inriktning avseende anskaffning av 

försvarsmateriel i Sverige. Säkerhetspolitiskt läge mm redogörs för översiktligt. Genomlysningen 

inbegriper inte att undersöka på vilket sätt och i vilken omfattning upphandlingen följde för tiden 

rådande och relevanta upphandlingsregler. Uppsatsen beskriver inte hur drift och underhåll gick till 

efter att leveransen till Krigsmakten genomförts. Dock kommer kostnaden för drift- och underhåll att 

nämnas som en viktig parameter vid provning samt vid utvärdering av anbud. Det fanns en 

leverantörsmarknad för denna fordonstyp men det är endast de företag som lämnat anbud som 

uppfattas som mest relevanta och som därför beskrivs övergripande. De priser och kostnader som 

                                                           
5 Beroende på vilken del av beredningsfasen som beskrivs har fordonet haft olika beteckning. I begynnelsen 
kallas den ½ ton terrängbil, senare P 2304 (som utvecklingsbenämning) och Volvo benämnde den L3314. 
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anges är mest av informativ karaktär då en fördjupad och mer detaljerad jämförelse av priser och 

kostnader inte ryms inom ramen för denna uppsats. 

  

1.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning omfattar både svensk försvarsindustri, dess etablering, ägande och utveckling men 

även beskrivningar av svensk råvarutillgång i t.ex. Bergslagen. Även effekter och resultat av den typ 

av upphandlingar som kallas teknikupphandlingar har analyserats och utvärderats. Säkerhetspolitiska 

aspekter och utformning av svenskt försvar är också utforskat. På tekniksidan finns omfattande 

forskning gjord avseende terrängframkomlighet och tekniska lösningar för denna typ av fordon. 

 

Birgit Karlsson har skrivit boken Svensk försvarsindustri 1945-1992 som utgör del av 

forskningsprojektet, Försvaret och det kalla kriget.6 I sin övergripande analys av svensk 

försvarsindustri identifierar Karlsson det hon kallar spänningar mellan civilt-militärt, privat-statligt 

och svenskt-utländskt. Dessa områden återkommer över tiden med olika tyngdpunkt i sin respektive 

relation. Karlsson konstaterar att det övergripande initiala syftet med att etablera en svensk 

försvarsindustri var att göra Sveriges uttalade neutralitet trovärdig. Detta mål uppfattas vara uppnått 

vid slutet av 1980-talet. Därefter har Sveriges neutralitetspolitik mjukats upp och i och med 

Berlinmurens fall 1989 har nya möjligheter till samverkan med andra nationer ökat för svensk 

försvarsindustri. Denna samverkan innebär också utmaningar vilka ställs i relation till risken att få för 

höga produktionskostnader och kompetensbrister. I projektet har forskare från Försvarshögskolan och 

andra akademiska institutioner deltagit.7 

 

Ulf Olsson har också bidragit starkt till forskningen av svensk försvarsindustri med sitt arbete vid 

Institutet för ekonomisk-historisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (EHF).  Olsson har 

skrivit en bok som heter Aspekter på FFV (Förenade fabriksverken). En av de uppsatser som ingår i 

Olssons bok är skriven av Ulf Glete som beskriver företagsverksamhet inom det militära området.8 De 

uppsatser som presenteras i Olssons bok har även tjänat som underlag för den översikt av FFV som 

Katarina Curman sammanställt i en bok som heter, FFV i förändring 1943-1991.9 

 

Boken Det Svarta järnet av Mia Geijer och Mats Isacson tar upp Bergslagens roll i den svenska 

försvarsindustrin och hur det påverkat både arbetstillfällen och utvecklingen av det svenska 

folkhemmet och vår välfärd. Boken belyser även enskilda innovatörers roll i Sveriges utveckling och 

                                                           
6 FoKK, har hittills resulterat i en skriftserie om 49 böcker/rapporter. Projektet sammanhålls av ekonomisk-
historiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. 
7 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. 
8 Olsson, Ulf. Aspekter på FFV 1943-1992. Stockholm: Institutet för ekonomisk-historisk forskning, 1993. 
9 Curman, Katarina. FFV i förändring 1943-1991. Eskilstuna: Celcius Invest, 1993. 
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hur innovationer bidragit även till det civila livet och vårt välstånd. Även mindre attraktiva delar av 

Sveriges historia är belyst såsom Bofors och deras affärer.10 

 

Gunnar Eliasson har i sin bok Synliga kostnader osynliga vinster, offentlig upphandling som 

industripolitik, sammanfattat en fördjupad analys på engelska om sk spillovers, det teknologiska moln 

som uppstår i anslutning till avancerad produktutveckling. Eliasson har analyserat de vinster som 

genererats av den modell för offentlig upphandling som Sverige nyttjat vid upphandling av 

försvarsmateriel. Marcus Wallenberg kallar den i sitt förord för en ”framgångsmodell”11 då modellen 

enligt Eliasson uppskattas ha genererat (osynliga) vinster om drygt 2,5 gånger 

utvecklingsinvesteringen.12 

 

Lars Magnusson och Jan Ottosson belyser i sin bok Den hållbara svenska modellen – 

innovationskraft, förnyelse, effektivitet utvecklingen av effektivitet i svensk industri, olika 

innovationssystem och arbetsorganisation inom ramen för en övergripande svensk modell. De 

beskriver utvecklingen utifrån den allt mer globaliserade värld som växt fram under efterkrigstiden.13 

 

Stig Areskoug har i en skrift sammanfattat utvecklingen avseende terrängrörlighet och 

terrängfordon.14 

 

Övergripande konstateras att den forskning som gjorts inom området är fokuserad på redogörelser och 

beskrivningar av svensk försvarsindustri i huvudsak efter andra världskriget. Efter 1992 uppfattas 

forskningen vara begränsad. Hur en upphandling av försvarsmateriel under det kalla kriget gick till 

uppfattas inte ha studerats i större omfattning. Det har tidigare inte skrivits akademiskt om just Valpen 

ur de perspektiv som tas upp i denna uppsats. 

 

Kopplingen till tidigare forskning går att göra inom flera områden. De beskrivningar som görs av 

Olsson respektive Karlsson ger en bra bild av både det rådande säkerhetspolitiska läget och hur det 

påverkade etableringen av den svenska försvarsindustrin.  

 

                                                           
10 Geijer, Mia och Isacsson, Mats. Det svarta järnet, Bergslagens vapenindustri under 1900-talet. Stockholm: 
Walborg Bokförlag och Länsstyrelsen, 2018. 
11 Eliasson, Gunnar. Synliga kostnader osynliga vinster, Offentlig upphandling som industripolitik. Stockholm: 
Tryck:08Tryck, 2010. 
12 Ibid. 
13 Magnusson, Lars och Ottosson, Jan (red.). Den hållbara svenska modellen – innovationskraft, förnyelse och 
effektivitet. Falun: SNS förlag och författarna, 2012. 
14 Areskoug, Stig. Terrängfordon och Terrängrörlighet, Ett tioårigt utvecklingsskede, Årsberättelse i avd IV 
(1973). Utgåva 2 nov 1974. Stockholm: Särtryck ur Kungliga Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och 
Tidskrift nr 2, 1974. 
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2 Bakgrund 

2.1 Säkerhetspolitiskt läge och militär ram 

Efter andra världskriget befann sig Sverige säkerhetspolitiskt och geografiskt mitt emellan de två 

block som etablerats, öst- respektive västblocket. Ett kallt krig hade utvecklats och Sovjetunionen 

utgjorde ett tydligt hot för Sverige. En invasion från annan makt skulle kunna inträffa och det skulle 

även kunna inbegripa en kärnvapenattack. Sverige kapprustade och utformade ett invasionsförsvar 

med materiel utformad för att skydda landet från en invasion av något slag. 

 

Sverige hade valt att vara neutralt sedan den svensk-norska unionen upplöstes 1814.15 För att bli 

trovärdigt som neutralt land krävdes en inhemsk produktion och självförsörjning av försvarsmateriel. 

Det var även till viss del svårt för Sverige att importera försvarsmateriel då andra länder prioriterade 

sin egen försörjning. Sverige hade god tillgång på råvaror och hade byggt upp ett kunnande inom 

försvarsindustrin.16  

 

Hotet om tillämpning av kärnvapen, kanske i form av taktiska kärnladdningar, var en aspekt som var 

viktig för Krigsmakten att beakta. Det försvar som byggdes upp utformades således för att stå emot en 

invasion vilket skulle kunna inbegripa ett kärnvapenangrepp. Ett sådant försvar byggde på att de 

militära styrkorna var utspridda över landet men skulle snabbt kunna mobiliseras och  omgrupperas 

vid en eventuell invasion. Rörlighet utgjorde därför en viktig del i försvarsstrategin och den militära 

taktiken med strid i betäckt terräng (skog) medförde att det var viktigt att kunna nyttja fordon med 

god framkomlighet i all svensk terräng.17 Krigsmakten hade för denna rörlighet identifierat ett behov 

av flera fordon med god terrängrörlighet.18 Krigsmaktens alla delar utformades för att fungera i 

svenska förhållanden både avseende klimat och terräng. 

 

2.2 Materielförsörjningsstrategi 

Under det kalla kriget var det huvudsakligen tre grundläggande utgångspunkter som präglade 

materielförsörjningen i Sverige; 

1. eftersträva utveckling och tillverkning inom landet för att undvika beroende och att inte 

inskränka på landets möjligheter att bedriva en trovärdig neutralitetspolitik 

2. att eftersträva teknisk överlägsenhet och att nyttja taktiska och tekniska idéer och möjligheter 

                                                           
15 Zetterberg, Kent. Hotet från öster: tre studier om svensk försvarspolitik, krigsplanering och strategi i det kalla 
krigets första fas 1945-1958. Karlskrona: Försvarshögskolan, 1997. s 10. 
16 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 12. 
17 Per-Arne Öhman (fd FMV, chef för Arméns underhållsavdelning och sedermera  Fordons- och 
intendenturavdelning). Intervju, 2018-05-11 och 2018-05-27. 
18 Areskoug, Stig. Terrängfordon och Terrängrörlighet, Ett tioårigt utvecklingsskede, Årsberättelse i avd IV 
(1973). Utgåva 2 nov  1974. Stockholm: Särtryck ur Kungliga Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och 
Tidskrift nr 2, 1974. s 47. 
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3. samt att ha en långsiktig planering som grund för anskaffningen bedömdes som mest 

kostnads- och resurseffektivt19 

Det som också var starkt styrande var vad som bäst bedömdes främja landets säkerhetspolitiska 

intressen och etableringen av ett starkt försvar. ”Nationell självständighet, modern teknik och ett 

långsiktigt planerat och därmed effektivt resursutnyttjande”20. Inriktningen var vidare att ta fram 

materiel med svensk profil, utformad efter svenska behov och förutsättningar avseende geografi, 

infrastruktur mm. Försörjningstrygghet var en uttalat viktig aspekt under hela det kalla kriget. Både 

för att upprätthålla Sveriges trovärdighet som neutralt land samt för att trygga försörjningen vid en 

eventuell avspärrning.21 

 

2.3 Beställarfunktion och offentlig upphandling 

Försvarsmateriel har anskaffats på olika sätt och under olika förutsättningar över tid. Redan vid 

fadäsen med Regalskeppet Vasa den 10 augusti 1628 identifierades ett behov av att hantera 

anskaffningen mer objektivt och att låta sakkunniga genomföra konstruktioner och utformning av den 

materiel som Krigsmakten hade behov av. För att möta detta behov skapades Krigskollegium 1634 av 

Gustaf den II Adolf. 1866 ersattes Krigskollegium av Kungliga Arméförvaltningen. Den 1 juli 1954 

började Kungliga Armétygförvaltningen sin verksamhet som ett resultat av en stor omorganisation av 

Kungliga Arméförvaltningen.22 

 

Vid upphandlingen av Valpen var det således Kungliga Armétygförvaltningen och dess Fordonsbyrå 

som i huvudsak utgjorde beställande part. 1952 års upphandlingskungörelse var det regelverk som 

gällde vid offentlig upphandling vilken var uppbyggd på samma eller liknande principer som idag 

avseende likabehandling, söka etablera konkurrens där det är möjligt etc.23 

 

2.4 Terrängrörlighet 

Forskning och utveckling av terrängrörlighet har pågått länge men under första världskriget hade 

utvecklingen av terrängfordon inte kommit så långt. Denna typ av fordon förekom mest sporadiskt. 

Under 1930-talet tog dock utvecklingen fart och ett antal särskilt konstruerade terrängbilar och 

halvbandtraktorer kunde nyttjas i det andra världskriget. Bland dessa kan nämnas Aktiebolaget 

Scanias-Vabis24 version av pansrad terrängbil m/42 som även nyttjades i FN-tjänst. Volvo AB25 hade 

                                                           
19 SOU 2000:54.  Det militära försvarets materielförsörjning. Nuläge och förändringsfaktorer. s 89. 
20 Ibid, s 89. 
21 Ibid, s 89-90. 
22 Den 1 juli 1964 bytte myndigheten namn till Arméförvaltningen. Den 1 juli 1968 bildades Försvarets 
materielverk (FMV) som nu är den myndighet som sammanhåller det tekniska ansvaret för de system som 
dagens svenska försvarsmakt använder, www.fmv.se, samt förord daterat 1986-09-04 i pärm 266B KrA. 
23 https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/hanteraresurser/varorochtjanster/lag/historik. 
24 Aktiebolaget Scania-Vabis kallas härefter Scania-Vabis i denna skrivelse. 
25 Volvo AB kallas härefter Volvo i denna skrivelse. 
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också tillverkat en terrängdragbil som bla nyttjats i kustartilleriet. Dock var det  hästar som 

fortfarande under andra världskriget stod för den svenska terrängrörligheten. En brytpunkt kan dock 

identifieras i början av 1950-talet då hästfordonen fasas ut ur försvaret. Traktorer hade tagit över inom 

lant- och skogsbruk och den utspridning av mannar som kärnvapenhotet framtvingade inom försvaret 

ökade transportavstånden i en sådan omfattning att hästarnas kapacitet inte räckte till. Inledningsvis 

avlöstes hästarna av ett system av rekvirerade hjultraktorer med släpkärror alternativt cykeltolkning. 

Detta system var ganska smidigt och billigt men hade begränsningar i terräng och ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Den generation av terrängfordon som växte fram under 1950-talet och början 

av 1960-talet var en kombination av krav på terrängframkomlighet och anpassning av befintliga civila 

produkter. Det är en serie om tio olika terränggående fordon där Valpen är ett av dessa. I denna första 

efterkrigsgeneration hade man till ganska stor del uppfyllt de taktiska kraven på terrängrörlighet.26 

 

Terränggående bilar var en viktig parameter i det försvar som utformades vilket var uppbyggt på 

förbandens förmåga till rörlighet och framkomlighet för att snabbt kunna gruppera om och möta en 

invasion av landet. 

 

Det är mot denna bakgrund som anskaffningen av Valpen skall ses. 

 

 
Bild 1. Rådande förutsättningar vid anskaffning av Valpen. Foto: Statens försvarshistoriska muséer. 

Bilden är i övrigt skapad av författaren. 

                                                           
26 Areskoug, Stig. Terrängfordon och Terrängrörlighet, Ett tioårigt utvecklingsskede, Årsberättelse i avd IV 
(1973). Utgåva 2 nov 1974. Stockholm: Särtryck ur Kungliga Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och 
Tidskrift nr 2, 1974. s 49-50. 
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3 Leverantörsmarknaden 

3.1 Marknadsundersökning 

Via framförallt de svenska försvarsattachéerna bedrevs under 1950-talet en noggrann 

marknadsundersökning av vilka fordon motsvarande ½ tons27 terränggående fordon som fanns att 

tillgå i olika länder. Det finns ett flertal skrivelser bla från Sveriges försvarsattaché i Schweiz, Överste 

Erik Grahl, i Bern som tagit del av en provning som genomförts av den prototyp som Porsche-

Geländefahrzeug låtit ta fram. I Armétygförvaltningens svar daterat 26 januari 1955 framgår att 

Fordonsbyrån snart skall påbörja omsättningen av deras terrängbilar ½ ton. I brevet efterfrågas hur 

den Schweiziska armén resonerar i sitt val av terrängbil i ½ tons klass. Det framgår även att Scania-

Vabis hade informerat Armétygförvaltningen om provningen och att svensk militär var välkommen 

att delta.28 Det pågick således en aktiv dialog mellan industrin och parter inom både Krigsmakten och 

Armétygförvaltningen. 

 

Enligt ett beslut daterat 23 mars 1957 har Fordonsbyrån hos Armétygförvaltningen undersökt 

marknaden och funnit att de fordon som låg närmast till hands att jämföra med var Willys Overland 

typ CJ-6H och Land Rover med 87” respektive 107” hjulbas. Fordonsbyrån hade även undersökt vilka 

möjligheter som fanns att tillverka bilen inom landet och funnit att Volvo skulle kunna utforma och 

tillverka ett antal provbilar.29 

 

3.2 Volvo AB 

Volvo börjar sin historia under sommaren 1924 med två slumpmässiga möten i Stockholm mellan 

Assar Gabrielsson och Gustaf Larson. De hade lärt känna varandra några år tidigare då de båda var 

anställda på Svenska Kullagerfabriken (SKF) i Göteborg. Gabrielsson var utbildad ekonom på 

Handels i Stockholm av bla Eli Heckscher och Walter Ernest Harlock. Larson var utbildad 

civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och hade därefter arbetat i England hos 

White and Poppe i Coventry där han deltog i konstruktionen av motorn till den nya personbilen 

Morris. Båda närde en idé om att konstruera en svensk personbil och de påbörjade redan under 1924 

arbetet med att rita och utforma bilen. Unga tekniker blev av Larson engagerade att göra ritningar 

parallellt med att Gabrielsson utredde de ekonomiska förutsättningarna för projektet. Efter att SKF 

under sommaren 1925 nekat att ställa upp satsade Gabrielsson själv 150 000 kr30 av sitt sparkapital. I 

augusti 1926 stod tio provvagnar klara producerade i Stockholm, en täckt och nio öppna. Vid denna 

tidpunkt ställde SKF upp med att registrera det vilande dotterbolaget Volvo (detta bolag var 

                                                           
27 Inledande beteckning av Valpen, ½ ton avser vikten på den last som terrängbilen skall klara. 
28 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:51, 1955. 
29 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:101, 1957. 
30 Beloppet motsvarar 4 050 000 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
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registrerat sedan tidigare och namnet avsåg då ett kullager)31 och tecknade även ett aktiekapital om 

200 000 kr32. Mycket arbete med de tio olika prototyperna gjordes under det knappa året innan den 

första serieproducerade bilen körde ut ur Galcos lokaler i Stockholm den 14 april 1927, Volvos 

födelsedag.33 

 

Redan 1928 tillverkade Volvo lastbilar och av dessa levererades ett flertal till Krigsmakten för att 

nyttjas som ambulanser. Året innan, 1927 hade några av Volvos allra första personbilar överlämnats 

till Krigsmakten och tjänade som stabsbilar såsom modellen ”Jakob” ÖV4.34 Ett flertal stora 

leveranser skedde sedan under 1930-talet av medelstora lastbilar av modeller ur LV71- och LV73-

serierna.35 Parallellt med dessa leveranser tillverkade Volvo även de första riktiga stridsfordonen. Det 

var lastbilar ur serierna LV60- och LV71 vilka försågs med skyddande bepansring och beväpning. En 

av dessa var Pansarbil m/31. Under en tid i slutet av 1930-talet hade Volvo en ungersk konstruktör 

anställd, Zsigmond Hollós, som tillsammans med Sigvard Forsell tog fram grunden till Volvos första 

terrängbil, TVA36. Den hade en kraftig motor och två extrahjul mellan fram och bakaxlarna för att 

minska risken för att sjunka igenom vid dyiga och väldigt mjuka markförhållanden. Den var även 

uppbyggd med individuellt upphängda pendelaxlar. Prototypen av TVA fick bra resultat vid provning 

men det var först några år senare som Krigsmakten beställde en förbättrad version av TVA kallad 

TVB.37 

 

Under perioden 1939-1945 hade Volvo en intensiv produktutveckling på uppdrag av Krigsmakten. 

Tre krav var styrande; framkomlighet, funktion och stryktålighet. TVB som var ett stort terrängfordon 

hade levererats och följdes av TVC som var allhjulsdriven med än bättre framkomlighet jämfört med 

TVB som var bakhjulsdriven. Volvo tillverkade även en stridsvagn Modell/1942 Lago. Dock var 

svenska statens styrning av Volvo under krigs-perioden tydligt inriktad på traktorer som är ett 

bruksfordon snarare än personbilar som uppfattades som lyxigt och inte fick förekomma. Volvo 

tvingades mer eller mindre att tillverka traktorer som de sedan blev mycket duktiga på. Traktorer 

levererades till Krigsmakten som dragfordon.38 

 

Den första allhjulsdrivna personbil som Volvo tillverkade var TPV. Precis som de flesta andra fordon 

som Volvo tog fram under denna period byggde konstruktionen av TPV på redan existerande bilar. 

                                                           
31 Volvo Museum, historiskt arkiv (samtal med Lars Gerdin 20180517). 
32 Beloppet motsvarar 5 589 474 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
33 Olsson, Jean Christer och Moberger, Henrik. Volvo 75 år, 1927-2002. Stockholm: Norden Media, 2002. s 8-9. 
34 Öppen Vagn, 4 cylindrar. 
35 LV står troligen för lastvagn. 
36 TVA står för Terrängvagn A vilken följdes av Terrängvagn B, TVB och så vidare. 
37 Olsson, Jean Christer. Volvo i uniform, Terrängfordon och militär materiel genom tiderna. Finland: 
Quarnberget Förlag i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Bookwell, 2010. s 40-46. 
38 Ibid s 76-77. 
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Även om TPV var byggd på ett lätt lastbils-chassi var den lättare än TVB och skulle kunna sägas vara 

Valpens första företrädare. TPV följdes av TP21 även kallad Suggan. Suggan hade högre 

markfrigång, kortare hjulbas och större terrängdäck. Jämfört med TPV var Suggan helt överlägsen i 

terräng.39 

 

Nils Magnus ”Måns” Hartelius var Volvos militärfordonschef och ansvarade för Volvos utveckling av 

militärfordon från 1940-talets början till slutet av 1970-talet. Under nästan 40 år var Hartelius en 

drivande kraft som i nära samarbete med Krigsmakten och Armétygförvaltningen konstruerade fordon 

som tog tillvara erfarenheter från de bästa konkurrenterna. Under 1950-talet hände mycket med 

utvecklingen av terrängfordon och de blev mer stryktåliga, kraftigare och allhjulsdrivna. Hartelius var 

väl insatt i den utveckling som pågick.40 

 

3.3 Aktiebolaget Scania-Vabis 

Scania-Vabis har en något äldre historia än Volvo. Redan 1896 anställdes den unge ingenjören Gustaf 

Erikson av dåvarande Vagnfabriks Aktiebolagets vd Peter Pettersson och fick uppgiften att utveckla 

en personbil. På våren 1897 fanns en prototyp till en första svensk personbil på plats och efter 

ytterligare anpassningar och tester ägde jungfrufärden rum i början av 1898. Dock krävdes ytterligare 

utveckling innan bilen var fullt fungerande år 1902 med anpassad motor och växellåda. Strax därefter 

byggdes även en buss.41 

 

Elva år efter att företaget grundats tillverkade Scania-Vabis de första svenska tyngre last-

automobilerna. Lastbilen vägde 1,5 ton och hade en motor på 9 hk.42 Mellan växellådan och 

bakaxelväxeln fanns en avancerad kardanaxeldrivning. Konkurrenten Maskinfabriks AB Scania i 

Malmö tillverkade en motsvarande men kedjedriven lastbil med några fler hk. Båda bilarna visades i 

Stockholm på en bilutställning som ägde rum 1903 i dåvarande Idrottsparken invid Valhallavägen. 

Vid denna bilutställning visade Krigsmaktens ledning stort intresse för bilarna och både provkörde 

och deltog vid demonstrationer.43 

 

Bilar vid denna tidpunkt var alldeles för dyrbart för Krigsmakten att anskaffa. Krigsmaktens 

generalstab såg dock positivt på bildandet av Svenska Automobilklubben och etablerade tidigt ett 

samarbete för att följa utvecklingen. 1913 anställde Scania-Vabis överingenjör August Nilsson och 

under tiden 1915-1946 var han konstruktionschef. Det var Nilsson som under 1920-talet grundlade 

                                                           
39 Ibid s 92-93. 
40 Ibid s 110. 
41 http://www.scania.com/group/en/section/about-scania/heritage/ 
42 Hästkrafter. 
43 Ramstedt, Lars. Scanias Militärfordonshistoria 1908-1997. Västervik: AB C O Ekblad&Co, 2000. s 12. 
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Scanias-Vabis modultänk vilket möjliggjorde en flexibel produktion av fordon för att möta militära 

behov av olika slag. Under perioden 1908-1939 levererade Scania-Vabis 179 fordon till Krigsmakten. 

Under 1920-talet lade Scania-Vabis ned sin personbilstillverkning efter en överenskommelse med 

Volvo mot att de inte skulle tillverka tunga lastbilar. En överenskommelse som inte hölls av Volvo.44 

 

Under 1950-talet hade Scania-Vabis stort fokus på sin export. 1935-1940 exporterade Scania 10 

procent av sin produktion. Denna andel tredubblades under de kommande tio åren. I slutet av 1950-

talet hade Scania-Vabis en exportandel om 30 procent av sin produktion. Detta krävde troligen 

resurser av såväl produktion som försäljning och administration. Det framgår också att Scania-Vabis 

förutsåg att Krigsmaktens behov av fordon skulle minska då de under 1940-talet anskaffat en stor 

andel fordon med en uppskattad livslängd på 30 år. Detta föranledde att Krigsmakten inte fick lika 

stort fokus som kund. Scania-Vabis marknadsbearbetning uppfattas inte heller ha varit fullt utvecklad 

och det var först på 1960-talet som det tillkom en avdelning för s.k. stora kunder. Det förekom dock 

ett antal omfattande leveranser av fordon till Krigsmakten under 1950-talet av både lastbilar och även 

gengasbilar.45 

 

Scania-Vabis var generalagent för Willys,46 Volkswagen och Porsche i Sverige och hade tidigare sålt 

Willys Jeepen till Armétygförvaltningen. Det finns en offert daterad 3 mars 1956 på en Willys-

Overland Jeep CJ-3B till ett pris om 10 299 kr.47 

 

4 Hur köper man en Valp? 

Min hypotes kring hur det gick till när Valpen anskaffades bygger på följande process; 

 

 
Bild 2. Anskaffningsprocess Valpen, hypotes. Källa: Bilden är skapad av författaren. 

 

                                                           
44 Ibid. s 9. 
45 Ramstedt, Lars. Scanias Militärfordonshistoria 1908-1997. Västervik: AB C O Ekblad&Co, 2000. s 88-91. 
46 Willys var en amerikansk tillverkare av fordon och jeepar. 
47 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:77, 1956. 
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4.1 Förstudie och taktisk-teknisk målsättning 

Under perioden 1955-1957 införskaffades ett antal olika typer av lätta terrängfordon för provning och 

utvärdering av olika tekniska lösningar. Som redan nämnts hade en marknadsundersökning visat att 

de fordon som låg närmast till hands var Willys Overland typ CJ-6H och Land Rover med 87” 

respektive 107”48 hjulbas.49 Provning ägde rum både hos olika regementen, Armétygförvaltningen 

samt hos industrin. Den 9 augusti till 15 december 1956 utlånas en terrängbil ½ ton av typen Land-

Rover 4-wheel med regnr 66887 av Armétygförvaltningen till Volvo. Skrivelse finns daterad 19 juni 

1956 som föreslår inköpet av begagnad Willys Jeep även om hela omsättningen är planerad till 

budgetåret 1962/63.50 Dessa fordon utvärderades för att se om de uppfyllde Krigsmaktens behov. 

Resultatet av provningen var dock att inget av fordonen uppfyllde kraven.51 

 

Den 1 februari 1957 fastställde Chefen för Armén en av Arméstaben och Armétygförvaltningen 

utarbetad ”Taktisk-teknisk målsättning för personlastterrängbil”52. Inriktningen var att denna 

målsättning skulle ligga till grund för kommande utveckling av en lätt terrängbil. Den grund som 

enligt målsättningen skall eftersträvas var att begränsa antalet fordonsmärken och fordonstyper för att 

skapa en rationell och ekonomisk hantering av reservdelar och underhåll. Genom att välja ett 

fordonsmärke som funnits inom landet under lång tid och i stort antal skulle man kunna säkerställa 

tillgång på reservdelar även i ett läge av avspärrning liksom en upparbetad kunskap hos mekaniker. 

Som taktiska grundvärden nämns krav på att fordonet skall ha utrymme för personal på tre-sex 

passagerare i första hand och i andra hand last på upp till 300 kg. Fordonet skall ha tillfredsställande 

framkomlighet i lättare terräng och på dåliga vägar samt vara smidigt för att komma förbi 

trafikhinder. Det skall ha låg bredd och längd och det skall vara tillräckligt lätt för att kunna bärgas av 

åkande personal vid fast-körning. Säten för de fyra-sex passagerarna skall vara löstagbara. Fordonet 

skall anskaffas i ett stort antal och det är ett starkt krav att det skall ha ett lågt pris. Inriktningen är 

därför att fordonet skall ha ett skyddstak av väv istället för personbilskaross men där stöden för 

skyddstaket skall utformas för att ge ett bra skydd för passagerare vid vältning. I övrigt skall 

fördyrande detaljer undvikas. Ytterligare krav var att kunna transportera minst två sårade på lätta 

bårar och att utanpå fordonet kunna anbringa skrymmande tillbehör såsom reservdäck, spadar, mm för 

att frigöra lastutrymme inuti bilen. Det elektriska systemet skall vara utformat med enkel 

radioavstörning.53 

 

                                                           
48 ” står för tum. 
49 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:101, 1957. 
50 Ibid. 
51 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
52 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:101, 1957. 
53 Ibid. 
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4.2 Fordon för provning och kravanpassning 

Med ovan taktisk-teknisk målsättning som underlag beställde Armétygförvaltningen två prototyper 

från Volvo den 6 juli 1957 till ett fast pris om 90 000 kr.54 Som grund för denna beställning finns ett 

beslutsdokument55 där det framgår att Volvo även fått låna den typ av materiel som är tänkt att utgöra 

last och tillbehör för att genomföra test med provpackning.56  

 

Volvo, under ledning av Nils Magnus ”Måns” Hartelius, chef för militärfordonsavdelningen, 

konstruerade en ½ ton terrängbil med flexibel hjulupphängning, frambyggd utan utvändig motorhuv57, 

med korta främre och bakre överhäng samt stora däck med lågt lufttryck. Fordonet hade även 

differentialspärrar58 vilket bidrog till oöverträffad framkomlighet. Till stora delar byggde prototypen 

på Amazon och dess B16/B18/B20 motorer beroende på version. Fordonet hade en standardväxellåda 

med fyra växlar som med en fördelningsväxellåda gav åtta växlar framåt. När prototypen var klar 

tillverkades och levererades ett nittiotal fordon 1959 till regementen där de testades och provades av 

Krigsmakten.59 Rapporter med sammanfattande beskrivning av de test som gjorts med resultat och 

utvärdering skickades sedan till Armétygförvaltningen för vidare dialog med industrin.60 

 

Det har i arkiven för primärkällor inte hittats underlag som stödjer att även Scania-Vabis fick i 

uppdrag att ta fram en prototyp till ett lätt terrängfordon. Scania-Vabis uppfattas dock på eget initiativ 

ha byggt en motsvarighet till Volvos prototyp efter samma uttalade krav som Volvo tagit del av.61 

Scania-Vabis utgick från en Willys Jeep modell FC150 och prototypen fick benämningen FC-

150AM.62 Det finns litteratur och bildmaterial i form av foton63 och konstruktionsritningar samt en 

film64 på en modifierad Willys Jeep modell FC150 som såg ut som en liten pick-up innan den byggts 

om. Scania-Vabis prototyp påminde mycket om Valpen. På filmen förevisas prototypen för 

Armétygförvaltningens företrädare och man får se hur den provkörs i terräng.65 

 

                                                           
54 Summan motsvarar 1 150 027 kr med dagens penningvärde, Prisomräknaren. www.scb.se 
55 VPM daterat 23 mars 1957. 
56 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:101, 1957. 
57 Motorhuv fanns men satt inne i bilen mellan försätet och det främre passagerarsätet. 
58 Differentialspärrar möjliggör olika drivning på fordonets olika hjul. Det underlättar således för att ta sig fram i 
svår terräng. 
59 Olsson, Jean Christer. Volvo i uniform, Terrängfordon och militär materiel genom tiderna. Finland: 
Quarnberget Förlag i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Bookwell, 2010. s 111. 
60 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
61 Ibid. 
62 Edqvist, Stig. Jeepen i Sverige. Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 1991. s 230. 
63 Se bilaga 2. 
64 Jonsson, Tomas. Demonstration av Scanias prototyp 1959. 4 juli 2013.  
https://www.youtube.com/watch?v=_4DXY-X4jv8 (Hämtad 20180527) 
65 Edqvist, Stig. Jeepen i Sverige. Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 1991. s 228. 
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I beredningen av anskaffning av fordon och beställning av utveckling var det vid denna tid vanligt att 

det inköptes ett antal fordon som testades och provades ur flera perspektiv. Kostnaden för drift och 

underhåll var en viktig parameter vid utvärdering och bedömning av den totala livscykelkostnaden för 

de fordon som skulle anskaffas. Ofta hade det satts en budget, en ekonomisk ram, för hur mycket drift 

och underhåll fick uppgå till per körsträcka eller viss kostnad per tidsenhet.66 Denna typ av beräkning 

var en tidig tillämpning av livscykelkostnadsanalys vilket Armétygförvaltningen var tidiga med att 

arbeta efter. Arbetsgången med att anskaffa fordon för provning ute på förband (truppförsök) var vid 

denna tid i sitt vardande men det blev mer och mer vanligt och tillämpades då avsikten var att 

anskaffa volymer om tusental.67 

 

Att det beställdes närmare 100 st provbilar av Valpen var således i enlighet med filosofin för hur 

provning inför större serieanskaffningar borde genomföras. Tillgång på reservdelar och att fordonen 

kunde underhållas på förband och regementen var också en viktig aspekt för att trygga försörjning och 

drift av materiel vid en eventuell avspärrning.68 

 

I de slutliga rapporterna från provningar och försök framgår att båda bilarna i stort sett bedöms vara 

likvärdiga men att Volvos prototyp är att föredra. Scania-Vabis prototyp har provats en kort tid och 

uppfattas kräva fler ändringar för att uppfylla kraven för militärt bruk. Det tekniska underlaget 

bedöms osäkert i vissa avseenden. För att kunna bedöma Scania-Vabis prototyp fullt ut skulle ett antal 

fordon behöva köpas in och provas en viss tid. Leveranstid och pris omnämns vara viktiga kriterier. 

Det som också framgår är att gällande anskaffningen av chassier till 9 cm pansarvärnspjäs69 finns det 

endast tekniskt underlag för Volvos konstruktion. Armétygförvaltningen gör bedömningen att Volvo 

kanske bara vill producera 300 chassier för 9 cm pansarvärnspjäs om de får ordern att tillverka den 

större serien av personlastterrängbilen.70 

 

4.3 Upphandling 

Det framgår av källor att inköpsanmodan skickades till Volvo och Scania-Vabis från 

Armétygförvaltningen den 26 april 1960. Som svar på denna skrivelse inkom den 25 maj 1960 offert 

                                                           
66 Kostnad per tidsenhet gällde i huvudsak förrådsställda fordon. 
67 Per-Arne Öhman (fd FMV, chef för Arméns underhållsavdelning och sedermera  Fordons- och 
intendenturavdelning). Intervju, 2018-05-11 och 2018-05-27. 
68 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
69 Ett behov förelåg att nyttja det nya fordonet som bärare av en monterad pansarvärnspjäs. 
70 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
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från Volvo respektive Scania-Vabis.71 Enligt Volvos offert skulle en Volvo L331472 kosta 15 900 kr73 

vid en beställning av 1 400 vagnar. En leveranstid om 12 månader efter beställning föreslås. 

 

Scania-Vabis offererade en modifierad Willys Jeep modell  FC-150 med beteckningen FC-150 AM 

till ett pris av 14 900 kr74 vid en beställning av 1 400 vagnar. I denna offert framgår att det handlar om 

en licenstillverkning av fordonet i Sverige där planen är att låta Eksjöverken alternativt Nordverk AB 

i Uddevalla eller Kockums i Malmö utföra tillverkningen. Viss andel av delarna skulle kunna 

produceras av Scania-Vabis men det uppskattas att 46 procent av delarna är Willys-delar vilket tolkas 

vara importerade och belagda med importtull.75 

 

Kvalificering av anbudsgivare är det första steget före utvärdering av anbud vid offentlig 

upphandling. Det framgår av litteraturen att det redan vid upphandlingar under 1940-talet lades stor 

vikt vid urval och kriterier för de företag som var aktuella för att få en förfrågan. Möten om dessa 

urval kunde äga rum mellan Arméförvaltningens utsedda och direktören för Statens 

Industrikommission. Man tittade då på respektive företags förutsättningar att kunna tillverka grundat 

på deras maskinpark, organisation och personal, utrymme och kapacitet mm. I vissa fall beslutade 

Försvarsdepartementet att beställning skulle läggas endast till en firma även om det inkom flera 

anbud. Dessa anbud kunde också kontrolleras av priskontrollnämnden.76 Även om det inte framgår av 

primärkällor så är det troligt att Armétygförvaltningen hade stämt av att de företag som kom i fråga 

kvalificerade som anbudsgivare och att de hade både kompetens och ekonomi att genomföra den 

planerade tillverkningen. Det går av källor inte att utläsa om upphandlingen annonserades.  

 

Vid utvärderingen av anbuden och val av fabrikat bedömdes; tekniskt utförande, utländsk eller 

inhemsk produktion med hänsyn till försörjning vid avspärrning, försörjning av reservdelar, 

leveranstider samt priset inklusive reservdelar. Det konstateras att Volvos bil har provats mer med 

lyckade resultat men att det inte finns skäl att tro att Scania-Vabis bil inte skulle uppnå samma resultat 

vid utökad provning. Det som också utvärderas är de båda bilarnas andel importerade komponenter. 

Volvo anger en andel om 18 procent av bilens värde och Scania-Vabis anger en andel om 45 procent77 

av bilens värde. När det gäller reservdelar framhålls att Volvos bil är uppbyggd av Volvos 

standarddetaljer i större utsträckning än Scania-Vabis bil. Troligen krävs ett större lager för 

reservdelar till Scania-Vabis bil jämfört med Volvos bil. Vid en beräkning av anskaffningskostnaden 

                                                           
71 Ibid. 
72 L3314 var Volvos egen benämning på det som Krigsmakten benämnde Pltgbil 903, även kallad Valpen. 
73 Beloppet motsvarar 186 698 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
74 Beloppet motsvarar 174 956 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
75 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
76 Ramstedt, Lars. Scanias Militärfordonshistoria 1908-1997. Västervik: AB C O Ekblad&Co, 2000. s 56. 
77 Inklusive kostnad för tull och frakt. 
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för reservdelar uppgår den till 8,2 procent av bilens inköpsvärde för Scania-Vabis bil och 6,0 procent 

för Volvos bil. De båda biltyperna har i princip samma leveranstider. Utvärderingen sammanfattas 

med att om priset är lika eller ringa prisskillnad till Volvos nackdel så är ändå Volvos bil att föredra 

och anskaffningen av bilar för 9 cm pansarvärnspjäs får anstå en tid.78 

 

Försörjningstrygghet var en uttalat viktig aspekt och tungt vägande vid utvärdering av anbud och val 

av leverantör. Valpen hade en viss del komponenter tillverkade i utlandet och det hölls sammanträde 

om detta mellan Armétygförvaltningen och Volvo. Av protokollet framgår att Volvo anger hur stor 

andel som anskaffas från Tyskland, England respektive USA där den största andelen (57 procent) 

kommer från England. Slutsatsen av mötet är att Volvo åtar sig att säkra den andel reservdelar som 

Armétygförvaltningen behöver. Diskussionen omfattade inte bara Valpen utan även bandvagn 202 

och ytterligare fordon med behov av samma reservdelar.79 

 

Efter förhandlingar hade priset på Volvos offererade vagn ändrats från 15 900 kr till 14 125  kr80. 

Förhandlingar omfattade troligen både pris och vilka tillbehör, däck mm som skulle ingå samt 

leveranstider vilket var av stor vikt för Krigsmakten. Volvo tilldelas beställningen som läggs den 23 

juni 1960. Den omfattar 1 800 fordon och har en option som ger Armétygförvaltningen rätt att inom 

tre år beställa valfritt antal fordon.81 Optionen nyttjas sedan den 12 oktober 1963 då 

Armétygförvaltningen beställer ytterligare 129 fordon.82 

 

I en av de beställningar som görs av Valpen framgår att äganderätten av konstruktionen tillfaller 

Volvo med fri nyttjanderätt för Armétygförvaltningen. Dock är Armétygförvaltningen berättigade en 

royalty om 5 procent av nettofakturabeloppet upp till 42 500 kr83 i det fall Volvo säljer konstruktionen 

eller delar av den till någon annan än det svenska försvaret. 

 

4.4 Leveranser och vidare anpassning 

För att leveranserna av Valpen skulle bli godkända krävdes det inledningsvis ett flertal tillägg. Dessa 

tillägg kunde bestå av solskydd, elektrisk vindrutespolning, stänkskydd och säkerhetsbälten. Det 

uppfattas som att detta inte har ingått i den initiala kravställningen då Volvo fick i uppgift att lämna 

offert på dessa tillägg. 1963 hade flera leveranser skett och fordonet hade satts i bruk. Det kan 

konstateras att efterhand som fordonet började nyttjas uppstod behov av kompletterande utrustning.84 

                                                           
78 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
79 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:172, 1961. 
80 Beloppet motsvarar 149 675 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
81 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
82 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:209, 1963. 
83 Beloppet motsvarar 499 036 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
84 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:209, 1963. 
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Fler beställningar av serier och leveranser ägde sedan rum under 1960-talet. Ofta levererades 

vagnarna direkt ut till de olika regementen och förråd som fanns i landet. Mer än 8 000 vagnar 

tillverkades totalt av de olika modeller som Volvo tar fram av Valpen.85 Tillverkningen upphörde 

1969.86 

 

Flera aspekter beaktades vid provning och viktiga behov av anpassningar behandlades. När det gäller 

Valpen noterades behovet av ett bättre tak, s.k. hardtop. Den överbyggnad av skydds-väv som först 

beställdes visade sig inte skydda för radioaktivt damm enligt en utredning av FOA87 gjord den 20 maj 

1960. Volvo fick i uppdrag att ta fram en prototyp med hardtopkaross med taklucka för att initialt 

sedan beställa 105 sådana fordon. Denna ändring uppskattas i beslutet kosta upp till 5 000 kr88 per 

fordon. Det framgår vidare att man är väl medveten om inriktningen att begränsa antalet modeller och 

tillval men att tillkommande krav är av stor vikt framförallt för de fordon som skall nyttjas som 

sjuktransport.89 

 

Under 1963 påbörjades beredningen av modifieringen av Valpens grundversion till en radioversion, 

radiopersonterrängbil som benämns raptgbil 9033. Enligt materielplanen skall dessa bilar beställas 

under budgetåret 1964-65 med leverans året efter. För att utforma tekniskt underlag beställs fyra 

provbilar av raptgbil 9033. Utvecklingen föreslås ske genom ombyggnad av fyra lånebilar av 

grundversionen av Valpen. Själva konstruktionsarbetet ges en ekonomisk ram om 100 000 kr90 och 

arbetet skall ske enligt bok och räkning, d.v.s. ingen garanti gavs om att summan skulle upparbetas. 

Det påbörjas också ett arbete med att utforma en variant av Valpen avsedd som bärare av en 

pansarvärnspjäs, dvs ett vapen monterat på fordonet. Bofors är leverantör av vapnet och inriktningen 

är att prova med både en 12 cm respektive 9 cm pansarvärnspjäs.91 

  

                                                           
85 Det har inte gått att säkert fastställa exakt antal av tillverkade Valpar. Volvomuseum, Historiskt arkiv läst 
20180517 anger att det är mer än 12 000 st, en källa på internet anger fler än 8 000. 
86 Becker, Melker. Kalla krigets fordon - del 1 Terräng och personlastbilen Volvo Valpen. 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=8UjBnpkOj_U&list=PLGcC9-oF5C1nw-wOoUTOtUb3S681RjzyO  
(Hämtad 20180511) 
87 FOA står för Försvarets forskningsanstalt, tidigare en svensk myndighet 1945-2000. 
88 Beloppet motsvarar 58 710 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
89 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:172, 1961. 
90 Beloppet motsvarar 1 064 365 kr med dagens penningvärde. Prisomräknaren, www.scb.se 
91 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:209, 1963. 
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5 Analys 

Det första steget i min hypotes om hur anskaffningen gick till är att det genomfördes en förstudie och 

att det fastställdes en taktisk-teknisk målsättning. Detta stöds av empiri främst av det fastställda 

dokument som avser den taktisk-tekniska målsättningen. Flera källor stödjer också antagandet att det 

anskaffades enskilda fordon för provning samt att det pågick en inventering med hjälp av 

försvarsattachéer av den internationella leverantörsmarknaden. 

 

 I det andra steget av min hypotes genomfördes upphandling av ett antal provfordon. Även detta stöds 

av empiri i form av det ovan nämnda taktisk-tekniska målsättningsdokumentet som utgör bilaga till en 

beställning till Volvo om två provfordon. Enligt litteraturen skulle en provserie om inte mindre än 91 

provfordon ha anskaffats vilket också stöds av källor ur Volvo muséets arkiv. Detta steg i processen 

kan motsvara en del av den styrning som gällde för produktion av försvarsmateriel, av Karlsson kallat 

den ”statligt-militära logiken”. Under 1950-talet medgav denna styrning att utveckling och provning 

av försvarsmateriel fick ta tid då målet var att få fram pålitlig materiel producerad med hög 

noggrannhet.92 

 

Den tredje delen i min hypotetiska process handlar om provning och anpassning av krav. Även denna 

del får stöd i empirin i form av upprepade skrivelser mellan olika regementen, där provning bedrevs i 

olika typer av svensk terräng, och Armétygförvaltningen. Armétygförvaltningen i sin tur hade sedan 

en dialog med industrin. Dialogen uppfattas ha varit livaktig mellan dessa tre parter. 

 

Upphandlingsfasen som är den fjärde delen i processen har också empiriskt stöd i form av 

förfrågningsunderlag, inkomna anbud, utvärderingsdokument och beställning. Dock framgår det inte 

huruvida en annonsering av upphandlingen ägde rum. Av litteraturen framgår att det var en ”öppen 

affär”93 men vad som menas med detta är inte helt klart.94 Den rådande materielförsörjningsstrategin 

var tydlig när det gäller att säkerställa försörjning och tillgång till materiel samt att materielen skulle 

vara utformad för svenska förhållanden och uppfylla krav på framkomlighet, driftsäkerhet och 

lastförmåga. Mycket tyder på att kravet på försörjning vid en avspärrning var det krav som värderades 

mest varför valet föll på Volvo och Valpen då Willys Jeepen skulle ha licenstillverkats och hade en 

stor andel importerade delar och reservdelar. Resultatet av genomlysningen av denna fas i processen 

kan också kopplas till Karlssons forskning. Karlsson menar att inhemsk tillverkning inte var en 

                                                           
92  Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 21. 
93 Olsson, Jean Christer. Volvo i uniform, Terrängfordon och militär materiel genom tiderna. Finland: 
Quarnberget Förlag i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Bookwell, 2010. s 110-119. 
94 Ibid. 



22 
 

självklarhet och nämner viss import och licenstillverkning som alternativ under det kalla kriget.95 

Tittar man på Scania-Vabis offert så utgör den ett tydligt exempel på en alternativ lösning med 

licenstillverkning av fordon i Sverige. 

 

Det sista steget har jag kallat leveranser och vidare anpassning. Detta steg har empiriskt stöd i form av 

dokument som påvisar att fordonen har levererats och börjat användas av Krigsmakten. Vidare 

anpassning handlar framförallt om behovet av ett tak som skyddar bättre mot radioaktivt damm men 

det finns även skrivelser där man listat sådana brister som är av genomgående art. Det framgår här att 

funktioner såsom vindrutetorkare som lätt skadas, smältande säkringar och bromsar måste åtgärdas. 

Det blir här tydligt att alla de behov som Krigsmakten hade inte till fullo har blivit omhändertagna 

initialt trots en omfattande provning. En del av dessa åtgärder ökar kostnaden för fordonen då det 

begärs in offerter från Volvo. Det är också i denna fas som utvecklingen eller modifieringen av den 

första varianten av fordonet genomförs till två andra varianter, en avsedd för radioutrustning och en 

avsedd som bärare av en monterad pansarvärnspjäs. 

 

I den process som beskrivits ovan omhändertas frågan om hur det gick till  när Valpen anskaffades till 

den svenska Krigsmakten. Den andra frågeställningen som avsåg under vilka förutsättningar Valpen 

anskaffades anses vara omhändertagen både i bakgrundsbeskrivningen men även i redogörelsen av 

upphandlingsprocessen ovan. 

 

När det gäller frågan om hur relationen mellan stat och aktuell industri såg ut under den period som 

undersökts så framgår det av både litteratur och empiri att relationen var väl etablerad. Relationen 

mellan Scania-Vabis och Armétygförvaltningen och Krigsmakten fanns sedan länge. Så uppfattas 

även fallet vara med Volvo. Det hade sedan 1920-talet bedrivits utveckling där alla parter aktivt 

deltagit. Att denna struktur fortsatte efter andra världskriget förklaras av Ulf Olsson bla av att svensk 

säkerhets- och försvarspolitik inte ändrades nämnvärt under denna period. Sverige fortsatte bedriva en 

alliansfri utrikespolitik vilket krävde stöd i ett starkt försvar för att vara trovärdig vilket i sin tur 

krävde en tekniskt avancerad, självständig försvarsindustri. Den militärindustriella struktur som 

etablerats under perioden för det andra världskriget kunde således fortleva.96 

 

6 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur det gick till när Valpen anskaffades till det svenska 

försvaret. Vidare var syftet att beskriva under vilka förutsättningar anskaffningen genomfördes samt 

hur relationen mellan stat och aktuell industri såg ut. 

                                                           
95 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 22. 
96 Olsson, Ulf. Aspekter på FFV 1943-1992. Stockholm: Institutet för ekonomisk historisk forskning, 1993. s 11. 
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6.1 Hur gick det till när Valpen anskaffades till den svenska Krigsmakten? 

Min genomlysning visar på ett stegvis förfarande där man inledningsvis identifierat ett behov av ett 

fordon hos Krigsmakten vilket formulerats och fastställts i en taktisk-teknisk målsättning. Det hade 

gjorts en marknadsanalys med hjälp av försvarsattachéer. Det är dock anmärkningsvärt att den modell 

av Willys Jeepen som Scania-Vabis offererar inte är ett av de fordon som identifieras av 

marknadsanalysen. 

 

Armétygförvaltningen beställde 1957 först två provfordon av Volvo AB för att senare beställa en serie 

om 91 provfordon. Efter att dessa fordon sänts ut till flera olika regementen för att testas i sin tänkta 

miljö gjordes anpassningar för att få en färdig prototyp. Scania-Vabis tar fram en prototyp på en 

Willys Jeep modell FC-150 som Armétygförvaltningen köper och som provas tillsammans med 

Volvos provfordon.97 

 

Den anskaffning som denna uppsats behandlar utgör ett tydligt exempel på hur en anskaffning av 

försvarsmateriel kunde gå till för att möta ett behov där det på marknaden inte fanns en fullt lämplig 

produkt. Den utgör även ett exempel på en anskaffning och utveckling av försvarsmateriel som föll in 

under den styrning som kallades den statligt-militära logiken.98 Utvecklingen och utprovningen av 

detta fordon gjordes dock på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt där industrin tog tillvara redan 

befintliga komponenter i kombination med nyutveckling. 

 

Armétygförvaltningen omhändertog de krav som förelåg avseende inhemsk produktion och tillgång 

på reservdelar för att trygga försörjningen. Att man tog in anbud även av Scania-Vabis visar på att 

man verkade för att följa aktuellt regelverk för offentlig upphandling och principer för likabehandling 

och etablering av konkurrens där det var möjligt. Denna undersökning visar att det fanns två 

alternativa produkter på marknaden vilka uppfyllde de krav som ställdes av den svenska Krigsmakten 

framförallt avseende lastförmåga, framkomlighet och utformning för svenska förhållanden. 

Utvärderingen av de två anbuden visar på vikten av försörjningstrygghet som starkt vägande även om 

Scania-Vabis hade ett förslag till lösning avseende reservdelar. Vid en avspärrning hade det dock 

kunnat bli bekymmersamt att få fatt i reservdelar utanför Sverige. Det är sannolikt att Scania-Vabis 

anbud nyttjades som en referens vid förhandlingarna med Volvo. 

 

Resultatet av upphandlingen blev ett fordon som tjänade det svenska och det norska försvaret under 

en längre tid än beräknat. Den kalkyl som låg till grund för den taktisk-tekniska målsättningen var 

baserad på en livslängd på 10-15 år. Även om det tillkom kostnader för anpassning för svenska 

                                                           
97 Krigsarkivet, Armétygförvaltningen (KATF), Fordonsavdelningen, F1:154, 1960. 
98 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 21. 
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förhållanden såsom justering av vindrutetorkare mm så blir efterkalkylen försvarbar då den slås ut på 

en betydligt längre livslängd. Även om fordonen officiellt togs ur drift 1974 så nyttjades, om än inte 

hela fordonsparken men stora delar av den under betydligt längre tid. Vissa fordon var i bruk ända in 

på 1990-talet. De kostnader som utveckling och anskaffning medförde kan vid en efterkalkyl på delar 

av fordonsparken fördelas på en dubbelt så lång livslängd jämfört med förkalkylen. 

 

Till denna efterkalkyl kan tillföras de intäkter för royalty om 5 procent som Armétygförvaltningen 

hade rätt till på de fordon som tillverkades för andra kunder än det den svenska Krigsmakten. Det har 

inte gått att säkerställa detta värde men med vetskapen om att Valpen nyttjades av både det norska 

försvaret, Televerket och Brandkåren med flera är det troligt att taket för royaltyintäkten om 42 500 kr 

uppnåddes.99 Det är även möjligt att denna skrivelse om royalty fanns i fler beställningar vilket skulle 

kunna medföra ytterligare intäkter. 

 

6.2 Under vilka förutsättningar anskaffades Valpen? 

Valpen anskaffades under det kalla kriget och en period då Sverige värnade sin neutralitet. Ett sätt att 

upprätthålla trovärdighet avseende den uttalade neutraliteten var att etablera en inhemsk 

försvarsindustri då det med importerad försvarsmateriel inte gick att säkerställa 

försörjningstryggheten vid en eventuell avspärrning. Sverige byggde upp ett invasionsförsvars där 

rörlighet och terrängrörlighet i synnerhet utgjorde en viktig del. 

 

Resultatet av anskaffningen kan konstateras ligga i linje med den politiska styrning som rådde.  

Försörjningstrygghet fastställdes på flera sätt avseende Valpen, dels genom god tillgång på 

reservdelar då dessa till viss del, främst avseende drivlinan, dvs motor och växellåda, var desamma 

som till Volvo Amazon, Volvo PV och Bandvagn 202 och ev flera fordon. Dels säkerställdes 

försörjningen genom att Valpen var utformad på ett sådant sätt att den kunde lagas och underhållas av 

värnpliktiga förare med begränsad kunskap i mekanik samt av värnpliktiga mekaniker vilka ofta hade 

erfarenhet av Volvos produkter.100 Vid en eventuell avspärrning hade driften kunnat säkerställas. 

 

Genom att belysa anskaffningen av Valpen kan konstateras att denna utveckling var ett exempel på 

tillämpning av redan framtagna lösningar och konstruktioner för både civila- och militära produkter 

såsom B18-motorn och växellådan som i stort var samma som i Volvos personbil Amazon. Vidare var 

bland annat motorn, växellådan och fördelningsväxellådan i stort sett gemensam med de som kom att 

                                                           
99 Beloppet motsvarar 424 024 kr med dagens penningvärde (1965 utgör basår, 5 procent på 14 125 kr=706, 
42500kr/706=60 fordon). Prisomräknaren, www.scb.se 
100 Per-Arne Öhman (fd FMV, chef för Arméns underhållsavdelning och sedermera  Fordons- och 
intendenturavdelning). Intervju, 2018-05-11 och 2018-05-27. 
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monteras i Bandvagn 202 och dess varianter.101 I folkmun kom fordonet att kallas Valpen då det med 

sina stora hjul påminde om en valp. I exportsammanhang kallades det för Lapplander. Både den 

svenska respektive den norska försvarsmakten köpte ett stort antal av Valpen. Valpen nyttjades även i 

FN-insatser och var då vitmålad.102 

 

6.3 Hur såg relationen ut mellan stat och relevant industri vid anskaffningen av 

Valpen? 

Det händelseförlopp som redogjorts för visar på ett aktivt samarbete mellan både Krigsmakten i form 

av olika regementen och förband vilka gjorde provning och kommunicerade behov till 

Armétygförvaltningen. Det framgår också att en lika aktiv dialog pågick mellan aktuella industrier 

och Armétygförvaltningen. Det fanns således en relation mellan de statliga företrädarna och 

respektive industri. Relationen och överenskommelser tydliggjordes i avtal. Det är dock troligt att det 

förekom dialoger underhand mellan företrädare från de olika parterna. Det är även sannolikt att de 

kände varandra ganska väl då dessa arbeten och projekt pågick under många år. 

 

6.4 Övriga beaktanden 

En tydlig brytpunkt beskrivs i Stig Areskougs text om terrängrörlighet där det framgår att under 1950-

talet fasades hästar ut ur försvaret som transportmedel. Det kan utgöra en brytpunkt på så sätt att det 

svenska försvaret härefter i betydligt större utsträckning än tidigare nyttjade motordrivna fordon för 

att ta sig fram i terräng. Fullföljer man denna tanke kan Valpen ha bidragit då den var ett fordon som 

tillverkades i en betydligt större serie än tidigare terrängfordon. 

 

6.5 Vidare forskning 

De perspektiv av anskaffningen av Valpen som tas upp i denna uppsats har tidigare inte undersökts 

akademiskt. Min undersökning visar på flera intressanta områden för ytterligare fördjupningar.  

 

Många uppfattar att försvarsmateriel är dyrt och tekniskt avancerat. En sådan uppfattning ligger ju 

delvis i linje med den inriktning som rådde, dvs. att Sverige skulle ha försvarsmateriel som låg på 

teknisk framkant utformat för svenska förhållanden. I fallet med Valpen kan kostnadsbilden omprövas 

både rent monetärt men även vid beaktande av ett flertal mer ”mjuka” vinster. En fördjupad 

livscykelkostnadsanalys av Valpen i form av en efterkalkyl föreslås till vidare forskning. 

 

                                                           
101 Ibid. 
102 Olsson, Jean Christer och Moberger, Henrik. Volvo 75 år, 1927-2002. Stockholm: Norden Media, 2002. s 
107. 
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Vid tiden för upphandlingen av Valpen, 1950-1960-tal kan det ha förelegat en konflikt mellan rådande 

regelverk för offentlig upphandling och för tiden aktuell materielförsörjningsstrategi. Regelverket 

uttalade att man vid offentlig upphandling inte fick premiera nationell industri emedan 

materielförsörjningsstrategin var lika tydlig med att tillverkningen skulle ske inom landet för att 

trygga försörjningen vid en eventuell avspärrning. Detta förhållande utgör en problematik och det 

skulle vara intressant att se hur det hanterades beslutsmässigt. Gjordes det avsteg från 

upphandlingslagstiftningen på regeringsnivå tex? Vilka prioriteringar gjordes och hur dokumenterades 

dessa? Frågeställningen är enligt min mening av intresse då regelverket torde ha haft stor påverkan på 

genomförandet av upphandling av försvarsmateriel. 

 

En ytterligare möjlighet för framtida undersökning kan utgöras av de modeller som presenteras av 

Gunnar Eliasson avseende innovationer och hur dessa omhändertas. Frågan har aktualiserats i den 

debattartikel som nyligen publicerades av Eliasson och Johan Eklund i Svenska Dagbladet. Eliasson 

och Eklund menar att satsningar på utveckling av militär teknologi genererar positiva effekter på 

utveckling av civila produkter till den grad att det i princip blir självfinansierande sett ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv. Ju högre andel av elektronik och mjukvaror som ingår i utvecklingen 

ju bättre blir kalkylen.103 Visserligen hade inte Valpen någon hög andel elektronik eller mjukvara men 

kan ändå vara intressant att belysa. Valpen uppfattas ha varit en rationell lösning på så vis att den 

omhändertog befintliga komponenter i kombination med utveckling vilket blev både smart och 

ekonomiskt. 

 

  

                                                           
103 Eklund, Johan och Eliasson, Gunnar. Radikal upprustning kan bli självfinansierad. Svenska Dagbladet. 2018-
05-23. https://www.svd.se/radikal-upprustning-kan-bli-sjalvfinansierad (hämtad 2018-05-25) 
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Författarens tack 

Då det visade sig vara svårt att beskriva ett historiskt händelseförlopp endast baserat på primärkällor 
och litteratur har det varit värdefullt att få information av personer som arbetat med liknande ärenden i 
anslutning till det projekt jag undersökt. 

Jag vill tacka följande personer för god vägledning i källsökning och stöd i arbetet med min uppsats 
samt personlig kommunikation: 

Min handledare Professor Jan Ottosson, personalen i Forskarsalen på Krigsarkivet (arkivarier, 
arkivassistenter och hämtare), Patrik Ekeroth FMV, Stefan Karlsson på muséet Arsenalen, Per-Arne 
Öhman fd FMV, Rickard O Lindström FMV, Lennart Hägg FM, Bertil Winsnes FMV, Patrik Stedt 
FMV, Melker Becker, Charlotta Löfberg, Leif Hellström samt Facebook-gruppen Kalla krigets 
fordon. 

Jag vill sist men inte minst tacka min underbara son Nelson Åkerström som tålmodigt väntat på 
måltider och roliga aktiviteter som försenats med anledning av mitt arbete med uppsatsen. 

Kallhäll maj 2018 

Sofi Nilsson 
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Bilaga 1. Valpen, Pltgbil 903 
 

 

Källa: Försvarets materielverk/AB Volvo. Personlastterrängbil 903. Stockholm: FMV M5123-
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Källa: Försvarets materielverk/AB Volvo. Personlastterrängbil 903. Stockholm: FMV M5123-

903011. 1970. s 10. 
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Bilaga 2. Prototyp ½ ton terrängbil Scania-Vabis 
 

 

Källa: Edqvist, Stig. Jeepen i Sverige. Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 1991. s 229. 

Data Willys Jeep FC-150AM: 

Längd: 4 100 mm 

Höjd m kapell: 2 100 mm 

Bredd: 1 840 mm 

Spårvidd: 1 486 mm 

Källa: Edqvist, Stig. Jeepen i Sverige. Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 1991. s 228. 

 


