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Inledning 

”Det militära intresset är idag en av de starkaste, kanske till och med den starkaste 

drivkraften bakom teknisk utveckling” 

/Bo Sundin ”Den kupade handen”(2006)1 

Citatet från Bo Sundin är en utsaga som kunde ha gjorts för hundra, tvåhundra eller tusen år 

sedan. Den militära teknikutvecklingen har i alla tider sysselsatt de mest kunniga människorna 

runt om i världen. Deras arbete har gett oss allt från kanonen till konservburken och den 

moderna industriorganisationen. I Europa kan man redan på 1600-talet se hur en nära relation 

växer fram mellan statsmakten och rustningsindustrin2 

Sverige är i förhållande till sin storlek idag unikt när det kommer till produktion av 

försvarsmateriel. Vi är ett av de få länder som har utveckling och tillverkning av krigsmateriel 

både för land, hav och luft. Sverige under 1900-talet haft flera framstående 

krigsmaterieltillverkare så som Landsverk och Hägglunds som tillverkat stridsvagnar och 

stridsfordon, Kockums som producerat marina farkoster, Saab som tillverkat stridsflygplan och 

Bofors som tillhandahållit skjutvapen och ammunition. 

De svenska producenterna av försvarsmateriel var under stora delar 1900-talet inte 

specialiserade företag. Företagen tillverkade således en mängd andra produkter som inte var 

ämnade för försvarsmarknaden. Bofors och Hägglunds är två tydliga exempel på företag som 

har en diversifierad produktkatalog som vänder sig till olika marknader. Ser man till företagens 

utveckling så väljer de olika strategier. Bofors valde att diversifiera sin tillverkning och sina 

produkter till den civila marknaden medan Hägglunds gick från att ha en diversifierad 

civilproduktion till att specialisera sig mer och mer på försvarsmateriel.  

Försvarsmaterielindustrins dynamik påverkas i olika grad av endogena och exogena 

förändringar. Eftersom staten sätter ramarna för hur exporten får se ut dessutom ofta är den 

i särklass största köparen begränsas försvarsmaterieltillverkarnas möjligheter att påverka den 

egna marknaden. De exogena faktorerna blir i försvarsmaterielsektorn extra viktiga, också på 

                                                           
1 Sundin(2006) s.273 
2 Sundin(2006) s.274-275 
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grund av att efterfrågan på försvarsmaterielindustrins produkter bestäms av det politiska 

läget i världen. Men försvarsmaterieltillverkarna är inte helt utlämnade till staten och exogena 

faktorer, för det har ofta funnits ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan stat och 

tillverkare. När det råder politisk osäkerhet och i tider av rustning och krig kan man se att 

stater särbehandlar försvarsmaterielföretag för att dessa företag har betydelse för landets 

självständighet.3 

Bofors historia tar sin början 1646 när bruket startade sin verksamhet, kanoner började 

tillverkas i slutet av 1800-talet och under 1900-talet växte företaget fram som Sveriges största 

tillverkare av försvarsmateriel och levererade vapen till försvarets alla grenar och till länder 

över hela världen. Bofors blev känt för att vara världsledande på kanoner artilleri och olika 

typer av ammunition. Men resan under 1900-talet var inte alltid enkel. Företaget fick hela 

tiden brottas med de märkliga konjunkturer som försvarsmaterielmarknaden upplevde. 

Första världskriget, andra världskriget och 1900-talets kalla krig förde med sig många 

möjligheter men också begränsningar för företaget.4 

Syfte och avgränsningar 

Undersökningens huvudsyfte är att förstå hur statens förändrade efterfrågan på 

försvarsmateriel påverkade Bofors ABs produktion och ekonomi, samt hur efterfrågan på 

försvarsmateriel påverkade den innovativa verksamhetens intensitet och inriktning hos Bofors 

både på kort och också lång sikt. Uppsatsen syftar också till ge en kvantitativ bild av hur statens 

efterfrågan på krigsmateriel har förändrats över tid.  

För att uppfylla syftet och göra en stringent redovisning av mina resultat bryter jag ner 

huvudsyftet i några övergripande frågor: 

 Hur såg statens efterfrågan på krigsmateriel ut och hur förändrades den över tid?  

 Hur påverkades Bofors produktion och ekonomi av en ökad efterfrågan på 

krigsmateriel? 

 Hur kan statens efterfrågan förklara Bofors förändring av patentfrekvens, 

patentinriktning och patentdiversifiering? 

                                                           
3 Att ha en egen vapenindustri är något som fortfarande debatteras och brukar förändras med hur stabilt det 
politiska läget är i världen.  
4 Se t.ex. Fransson(1996) 
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Uppsatsen avgränsas till Bofors AB eftersom företaget under stora delar av 1900-talet var 

Sveriges största och viktigaste tillverkare av försvarsmateriel och därmed utgör ett bra 

studieobjekt. Denna avgränsning stöds av att Bofors haft en produktion av försvarsmateriel 

och en teknisk utveckling som går att följa via deras patent.  Uppsatsen avgränsas i tid till tre 

perioder under 1900-talet. Tiden kring första världskriget, andra världskriget och Sveriges 

upprustningsperiod under 1950-talet. Undersökningen har förlagts till dessa perioder 

eftersom Bofors då i stort sett endast levererade till det svenska försvaret. Statens efterfrågan 

på krigsmateriel blir därmed den enda efterfrågan Bofors behövde förhåll sig till  vilket 

underlättar en analys av efterfrågans effekter.  

Försvarsmaterieltillverkningen skedde framför allt in två bolag inom Boforskoncernen – Bofors 

AB och dotterbolaget Nobelkrut. Det är också dessa två företag som är i fokus för 

undersökningen. En viss produktion fanns i några dotterbolag, främst NOHAB, men denna 

tillverkning var mycket begränsad.  

Bofors – vapenproduktion och civilproduktion 

Grunden till företaget Bofors lades 1646 då man lät bygga en stångjärnshammare vid Bofors. 

Verksamheten var i över 200 år knuten till järnhantering och jordbruk fram tills att företaget i 

slutet av 1800-talet beslutade sig för att börja tillverka gjutstål till kanoneldrör.5 

I slutet av 1800-talet hade Bofors svåra ekonomiska problem, vilket ledde fram till att 

företaget 1894 såldes till Alfred Nobel. Nobel tog över alla aktier i företaget och gjorde 

Karlskoga till sin hemort. Alfred Nobel avled endast två år efter köpet av Bofors men 

implikationerna för företaget blev stora eftersom man genom Nobels övertagande fick tillgång 

till flera av patenten på sprängämnen och krut, vilket tillslut ledde fram till bildandet av AB 

Nobelkrut som kom att bli Bofors viktigaste dotterbolag genom sin tillverkning av olika typer 

av ammunition. AB Nobelkruts verksamhet fusionerades 1935 med moderbolaget Bofors AB, 

men Nobelkrut kom att finnas kvar som vilande bolag utan verksamhet fram tills 1984 då 

företaget ombildades och blev Nobel industrier AB.6 

Bofors AB tillverkade under hela 1900-talet försvarsmateriel och de blev internationellt kända 

för den egenutvecklade ”luftvärnsautomatkanon 40 mm” som blev en av de mest använda 

                                                           
5 Fransson(1996) s.9 
6 Fransson(1996) s.66-72 
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pjäserna under andra världskriget. Bofors AB tillverkade inte bara försvarsmateriel under 

1900-talet utan det fanns under perioder en omfattande civiltillverkning. Civilproduktionen 

under första halvan av 1900-talet var knutet till järn och stålproduktionen. Företaget kom att 

producera främst verkstadsrelaterade produkter eftersom man kunde utnyttja den kunskap 

man hade om järn och stål. Andra halvan av 1900-talet bytte civilproduktionen inriktning även 

om man fortfarande producerade järn och stålprodukter. Civilkemi var den inriktning 

företaget valde att ta när det gällde civilproduktionen. Civilproduktionen blev under andra 

halvan av 1900-talet hårt konkurrensutsatt och även fast företaget gjorde stora 

ansträngningar för att utveckla produktionsgrenen blev den delen av företaget aldrig riktigt 

lönsam.7 

Innovativ verksamhet 

Begreppet innovativ verksamhet är i denna undersökning central. Det kan uppfattas som ett 

problematiskt begrepp och kommer därför att presenteras och förklaras utförligt,  

Definitionen av innovation är ofta så bred och självklar att den blir svår att förstå och förhålla 

sig till. Erik Dahmén definierar innovation som: ”[…] man gör någonting annorlunda”.8 En 

sådan definition är svår att säga emot men kanske inte fruktbar ur forskningssynpunkt. 

Dahmén är också tydlig med att en innovation är någonting helt annat än en uppfinning.9 En 

teknisk innovation kan definieras som en uppfinning som blivit inkorporerad i ett tekniskt 

system.10 En annan definition som är vanlig att innovation är en ny användning av till exempel 

produktionsfaktorer som påverkar ekonomisk verksamhet. En innovation behöver alltså inte 

vara av teknisk art och kan till exempel vara ett nytt organisationssätt.  

Jag kommer i denna uppsats att inrikta mig på teknisk utveckling och jag utgår ifrån att målet 

med den tekniska utvecklingen var att de skulle leda till innovationer. Därför definieras det 

arbete som Bofors la ner på att framställa tekniska innovationer som innovativ verksamhet. 

Om deras arbete sedan ledde till innovationer eller om det stannade vid uppfinningar är för 

mig inte relevant eftersom jag är ute efter att undersöka intensiteten och inriktningen på den 

innovativa verksamheten som har lämnat spår i bolagets patentering. 

                                                           
7 Se Fransson(1996) och Steckzén(1946) 
8 Dahmén(1985) s.23 
9 Dahmén(1985)s.23 
10 Hughes(1987) s.64 
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Industriell/ekonomisk utveckling och innovation 

Den tekniska innovationens roll för ekonomisk och industriell utveckling har uppmärksammats 

av många forskare under lång tid. En av de första som satte innovationen i fokus för studiet 

av ekonomisk utveckling var Joseph Schumpeter. Han kopplade samman svängningar i 

ekonomin med olika innovationskluster. Dessa kluster ger draghjälp åt hela ekonomin och 

skapar därigenom stora spridningseffekter. Detta bidrar till att ekonomins utveckling får en 

cyklisk karaktär. För Schumpeter är den tekniska innovationen viktigast för den ekonomiska 

utvecklingen, och bakom framväxten av innovationer återfinns entreprenören.11 

Någon som bygger vidare på Schumpeters tankegångar är Erik Dahmén. Men medan 

Schumpeter satte entreprenören som en motor för teknisk utveckling och i förlängningen 

ekonomisk utveckling, tillskriver Dahmén företaget en större roll. Han använder begreppet 

”företagarverksamhet” där entreprenören har en stor betydelse – på samma sätt som hos 

Schumpeter – men där också företaget som enhet spelar roll.12 . Dahméns tankegångar är mer 

dynamiska än Schumpeters dogmatiska indelning i innovationscykler, men Dahmén företräder 

fortfarande ett cykliskt perspektiv. Det cykliska perspektivet på historien som idag kanske 

främst företräds av Lennart Schön är inte av primärt intresse för denna uppsats. Att betrakta 

innovationer och teknisk utveckling som en central del för ekonomisk och industriell 

utveckling är däremot det perspektiv som uppsatsen bygger på. 

Enligt Dahmén utsätts företag hela tiden för ett omvandlingstryck. Detta är en förändring som 

på något vis påverkar företagets marknad. Omvandlingstrycket kan både vara positivt och 

negativt. Detta begrepp är det flera forskare inom ekonomisk historia som använt sig av när 

de diskuterat industriell utveckling. Ylva Hasselberg konstaterar således i ”Spindeln i nätet” att 

man kan förstå positivt omvandlingstryck som en möjlighet för ett företag att förändras och 

att man kan förstå negativt omvandlingstryck ”[...]i termer av stagnation eller hot om 

rationalisering/nedläggning[…]”13 Kalle Westberg använder sig av omvandlingstryck i sin 

avhandling ”Var optimist! AGAs innovativa verksamhet 1904-1959” och Kristoffer Strandqvist 

har positivt och negativt omvandlingstryck som en del av sin förklaringsmodell. Som svar på 

omvandlingstrycket använder företaget sin utvecklingskraft. Denna kan beskrivas som hur 

                                                           
11 Berner(1981) s.16 
12 Dahmén(1985)s.9 
13 Hasselberg(2003) s.7 se även Westberg(2002) och Stradqvist(2008) som har förhållit sig till Dahméns tankar 
om omvandlingstryck.  
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företaget anpassar sig till omvandlingstrycket och hur de agerar för att ta de chanser till 

förnyelse som omvandlingstrycket skapar.14 Jag har begränsat min undersökning till att 

analysera efterfrågan som en typ av omvandlingstryck och förmågan att utveckla ny teknik 

och nya produkter som en typ av utvecklingskraft.  

Efterfrågan och innovativ verksamhet 

Att försöka förstå hur, var och när innovation uppstår har under lång tid varit ett mål för 

många nationalekonomer. När man förstår innovation så borde man teoretiskt kunna utveckla 

ett idealförhållande där innovation kan skapas. Men detta har ännu inte skett.  Någon som 

har arbetat med denna är fråga är emellertid Jacob Schmookler.  

Schmookler gjorde på 1960-talet i USA undersökningar där han tittade på alla patent i den 

amerikanska industrin från mitten på 1800-talet och hundra år framåt. Han tyckte sig se att 

innovationer till skillnad från den gängse teorin, reagerade på marknaden, och inte tvärt om. 

Eftersom innovationerna reagerade på marknaden så fördelade de sig automatiskt till 

marknader med hög efterfrågan och hög tillväxt.15 

Denna tes om hur innovativ verksamhet fungerar fick stark kritik från flera håll. Nathan 

Rosenberg var mycket kritisk till Schmookler och menade att han inte förstod många viktiga 

variabler för tekniskt utveckling. Rosenberg påpekade till exempel kostnaden för att växla 

mellan olika tekniska alternativ som en viktig faktor som Schmookler inte tagit hänsyn till och 

menade då att den innovativa verksamhetens inriktning inte alls fördelade sig automatiskt.16 

Schmooklers studie har vad man kan kalla en aggregerad sannings problematik. Det som är 

sant på en aggregerad nivå behöver inte stämma lika bra på en disaggregerad nivå och man 

kan tänka sig att efterfrågan som bestämmande faktor för innovationsutveckling kan 

nyanseras och problematiseras – om studien har sin utgångspunkt i ett företag. Schmookler 

uttalade sig om riktningen av innovativ verksamhet och teknisk utveckling, men han sade 

ingenting om till exempel hastigheten på den innovativa verksamheten eller om spårbundna 

riktningsändringar. Att studera efterfrågans påverkan på den innovativa verksamheten kan 

                                                           
14 Dahmén(1985)s.27-30 
15 Schmookler(1966) s. -  
16 För ett utvidgat resonemang se Rosenberg(1997) 
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dock vara komplicerat eftersom det är svårt att isolera variabler och hitta bra material för 

mindre studier.17 

Eftersom Bofors under perioder i stort sett endast hade en kund och det går att skapa en bild 

av hur den enda kundens efterfrågan såg ut under de perioderna kan jag i denna uppsats 

undersöka hur efterfrågan påverkade den innovativa verksamheten. 

Tidigare forskning 

Det finns inget homogent forskningsfält som ägnar sig åt försvarsmateriel, efterfrågan och 

innovativ verksamhet. Forskningen återfinns såväl inom ekonomisk historia och 

nationalekonomi som företagsekonomi. Jag kommer i denna del av uppsatsen att presentera 

några viktiga drag utöver de som redan diskuterats,  som relaterar till min undersökning.  

Det militärindustriella komplexet 

Försvarsindustrin och den ibland komplicerade relationen till staten ligger till grund för 

forskningen om det militärindustriella komplexet. Begreppet lanserades av Dwight D. 

Eisenhower och syftar på relationen mellan försvarsindustri, myndigheter och militär. 

Forskningen har ofta varit fokuserad på USA och deras militärindustriella komplex eftersom 

begreppet myntades där och försvarsmaterieltillverkarna har haft en stor synlig påverkan på 

staten och vice versa. Relationen stat – militärindustri är inte bara ett amerikanskt fenomen, 

utan det är i hög grad ett internationellt fenomen. Forskningen om det militärindustriella 

komplexet har på senare år blivit en internationell forskningsfråga där olika länders  

militärindustriella komplex kartläggs allt mer.18  

Kristoffer Strandqvist har i sin avhandling ”Kritiska år, formativa moment för den svenska 

flygplansindustrin 1944-1951” undersökt hur den svenska flygplansindustrin växte under 

efterkrigstiden. Resultatet visar på att det var en kombination av reella hot, policys och politik 

som låg till grund för hur utvecklingen såg ut. Man kan hävda att Strandqvist i sin avhandling 

har beskrivit delar av det svenska militärindustriella komplexets framväxt.  

Forskningen om det militärindustriella komplexet har ofta inriktat sig på de aktörer som skapar 

relationen mellan stat, militär och försvarsindustri. Mycket av forskningen om det 

                                                           
17 Se Westberg(2002) s.10-11 där han pratar om svårigheterna med att hitta exempel där man kan studera 
efterfrågan och innovationsutveckling. 
18Se t.ex. Cooling(1981) Ikagami-Andersson(1992) 
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militärindustriella komplexet är grundad på statsvetenskapliga förklaringsmodeller där 

aktörer och politik har ett stort utrymme. Mindre utrymme har getts till att förklara hur 

relationen till staten har påverkat militärindustrins tekniska utveckling. 

Förutom Strandqvists avhandling om flygplansindustrins har svenska forskare inte ägnat sig 

särskilt mycket åt etableringen av det svenska militärindustriella komplexet. Ett undantag är 

Helén Anderssons avhandling ”Ett industriföretags omvandling: en studie av Hägglunds 

förändringsprocess 1922-1981 med bas i företagets produkter, relationer och resurser” från 

1994 som handlar om Hägglunds företagshistoria. Avhandlingen har inte sitt huvudfokus på 

försvarsmaterielproduktionen, utan analyserar hur den aktörsdrivna företagsinterna 

omvandling, som är kopplad till Hägglunds, förändrade produktutbud. Den innovativa 

verksamheten ges inget utrymme i avhandlingen.  

Innovationsföretag i Sverige 

Ett forskningsfält som delvis berör denna uppsats är den företagshistoriska forskningen om de 

svenska snilleföretagen. Detta fält är omfattande och det finns ingen möjlighet att redovisa 

detta forskningsområde i detalj. Några generella mönster kan emellertid skönjas. 

Nästan alla snilleindustriföretag grundades på en innovation. Kullagret, separatorn, 

måttsatsen och skiftnyckeln är några exempel på innovationer som bidrog till att Sverige fick 

några av världens mest framgångsrika företag. Mycket av forskningen kring dessa företag har 

kretsat kring dessa innovationer och männen som stod bakom dem. Den fortsatte 

utvecklingen i snilleföretagen skildras ofta genom analys av företagsledning, organisation eller 

internationalisering.19 Fredrik Tell och Mats Larsson har genom undersökningar av Asea och 

Alfa Laval kunnat visa på hur arbetet med teknisk utveckling och skyddandet av produkter och 

marknadsandelar varit centrala för företagens utveckling. De lyfter bland annat fram hur 

viktigt det var för företagen att alltid försöka ligga i teknisk framkant och utveckla och skydda 

sina produkter även fast de i ett inledande skede var ensamma på marknaden med en unik 

innovation eller teknisk lösning. Deras undersökningar visar också på hur man kan vinna ny 

kunskap genom att inte ha ett helhetsperspektiv på ett företags historia utan att låta företaget 

utgöra en del av annan helhet.20  

                                                           
19 Se t.ex. Gårdlund(1983), Glete(1983), Steckzén(1957) 
20 Tell, Larsson(2010) 
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Den ekonomisk-historiska undersökning vars ansats ligger närmast min egen ambition är Kalle 

Westbergs avhandling ”Var optimist! AGAs innovativa verksamhet 1904-1959” I denna 

avhandling undersöker Westberg AGAs innovativa verksamhet och företagets utveckling 

utifrån ett efterfrågeperspektiv. Genom att försöka kvantifiera efterfrågan på AGAs produkter 

försöker Westberg se hur företagets innovativa verksamhet har planerats utifrån en förändrad 

efterfrågan. En av hans slutsatser är att den innovativa verksamheten påverkades av 

efterfrågan och att AGA riktade sin innovativa verksamhet till områden där man förväntade 

sig högst avkastning.21 

Metod och material 

Att mäta efterfrågan 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av en modifierad variant av den metod 

Schmookler och Westberg har använt i sina respektive undersökningar. Som jag nämnt 

tidigare undersökte Schmookler hur företags patentering förändrats över tid på en aggregerad 

nivå. Han tittade på hela Nordamerika från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Han kom 

fram till att innovativ verksamhet styrdes över till sektorer där det fanns en hög 

värdeutveckling och en hög efterfrågan.22 Schmooklers för den tiden nya teori var att 

innovationerna reagerade på marknaden och fördelade sig på områden där det fanns hög 

efterfrågan och tillväxt. Efterfrågan mätte Schmookler genom att titta på värdeutvecklingen i 

olika sektorer i form av investeringar och aktieutveckling.23 

Westberg använder AGAs försäljningsstatistik i sin avhandling för att mäta efterfrågan på 

AGAs produkter. Genom att sen på samma sätt som Schmookler titta på hur 

patentutvecklingen sett ut kommer Westberg fram till att Schmooklers tes om att innovativ 

verksamhet styrs av efterfrågan stämmer.24 

Till skillnad från Westberg har jag i min undersökning valt att använda statens totala kostnad 

för anskaffning av försvarsmateriel som en proxy för den efterfrågan som Bofors var tvungen 

att förhålla sig till. Jag menar inte att statens totala kostnad för anskaffning av försvarsmateriel 

kan likställas med statens efterfrågan eftersom det skulle innebära att försvaret köpte precis 

                                                           
21 Westberg(2002) s.139-142 
22 Rosenberg(1997) s.10 
23 Westberg(2002) s.52 
24 Westberg(2002) s.139 



14 
 

allt som de efterfrågade av försvarsmateriel. Så var inte fallet då mycket av det 

försvarsmateriel staten efterfrågade inte gick att producera i Sverige i den mängd försvaret 

ville, och handelshindren under krigen gjorde att det heller inte gick att importera. 

Bofors produktion av försvarsmateriel hade en sådan inriktning att den var en del av nästan 

alla försvarsmaterielgrenar. Både armén, marinen och flygvapnet bestyckades med bolagets 

vapen. Denna för Sverige unika bredd medför att Bofors ofta fick en del av alla stora 

materielbeställningar, då företag som till exempel Kockums bara till viss del var beroende av 

försvarsgrens efterfrågan.  Även om den totala summan för försvarsutgifter på materiel kan 

anses som en trubbig siffra eftersom den inte säger något om hur stor andel av den summan 

Bofors fick ta del av, var de totala utgifterna ändå något som Bofors ledning blev tvungen att 

förhålla sig till när den skulle göra prognoser om framtiden. På kort sikt var Bofors andel 

viktigast, men på lång sikt var också det svenska försvarets totala utgifter en viktig siffra för 

företaget att ta hänsyn till. 

Man kan definiera försvarets efterfrågan som: ”det krigsmateriel försvaret vill anskaffa”.  Över 

tid kan kostnaden för t.ex. artilleri öka, vilket gör det hypotetiskt möjligt att efterfrågan är på 

samma nivå som förut men det man vill införskaffa har blivit dyrare. Jag tänker mig i denna 

uppsats att det är rimligt att förvänta sig att efterfrågan på krigsmateriel ökar om de andra 

utgiftsposterna för löner och utbildning för försvaret också ökar. Om inte får man se det som 

att efterfrågans sammansättning förändrats. 

Att analysera försvarets kostnad för anskaffning av försvarsmateriel 

Försvarets materielanskaffning i ett historiskt perspektiv är metod och materialmässigt svår 

att angripa. Att få fram exakt information om vilken typ av försvarsmateriel försvaret köpt och 

kostnaden för detta är troligtvis möjligt med hjälp av handlingar från Krigsarkivet. Att ta fram 

detta är emellertid  för stort och tidskrävande för att utföras under en uppsatsperiod. Ulf 

Olson beskrev det just som alltför tidskrävande och omfattande för att genomföras till de 

böcker han skrev om den svenska materialanskaffningen under andra världskriget.25 Olson har 

istället använt sig av tidskriften ”Aktuellt och historiskt” från 1955 där försvarsstaben har gjort 

en sammanställning av olika utgiftsposter för försvaret åren 1900-1955. Denna 

                                                           
25 Se Olson(1977) s.200-201. Även Strandqvist(2008) har beskrivit det som ett enormt arbete att få fram precisa 
siffror. 
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sammanställning har använts av andra forskare för att rekonstruera utgifterna för 

försvarsmateriel. Det är den enda referens till statistiska uppgifter om försvarsutgifter jag har 

sett användas i litteratur som berör försvarsmateriel i ett historiskt perspektiv.  

”Aktuellt och historiskt” bygger i sin tur sin statistik på uppgifter från ”Riksräkenskapsverkets 

årsbok” från 1948 som i sin tur bygger på primärhandlingar från staten, troligtvis 

försvarsdepartementet. ”Statsliggaren för specialutgiftsstaterna” innehåller detaljerad 

information om alla utgifter och inkomster från alla departement. Under 

försvarsdepartementet finns allt från de värnpliktigas löner till veterinärkostnader för 

försvarets hästar redovisade.  Utgifterna för försvarsmateriel finns redovisade i flera olika 

poster beroende på vad man fått anslag till under olika år. Armén, marinen och flygvapnet har 

några fasta utgiftsposter som under samtliga alla år. Armén har till exempel en utgiftspost för 

artilleri och kanoner. Utgiftsposter för exempelvis anskaffning av nya pansarskepp är uppsatta 

över flera år, efter hur lång tid man betalar av dem. Genom att laborera med utgiftsposterna 

i ”Statsliggaren för specialutgiftsstaterna” har jag kunnat skapa en bild av vad som inte är med 

i utgiftsposterna i ”Aktuellt och historiskt” och i ”Riksräkenskapsverkets årsbok” och på så sätt 

även fått en bild av vad som finns med. Utgiftsposterna innehåller kostnaden för anskaffning 

av ammunition, olika typer av handvapen, kanoner, artilleri, större enheter, som skepp, ubåtar 

och flygplan och befästningar.  Utgiftsposterna för försvarsmateriel innehåller inte 

underhållskostnader, men väl vissa moderniseringskostnader.26 

De siffror jag presenterar som försvarets totala kostnad för anskaffning av försvarsmateriel är 

inte helt exakta, men de ger en tydligare bild av försvarets förändring och efterfrågan än 

försvarets totala utgifter i relation till BNP som annars ofta figurerar i litteratur. 

I ”Aktuellt och historiskt” finns också utgiftsposter för löner, utbildning och övrigt uppdelat på 

armén, marinen och flygvapnet. Dessa utgiftsposter är tydligare än övriga uppgifter och jag 

har inte bearbetat dessa på något sätt. ”Aktuellt och historiskt” serie över 

försvarsmaterielkostnader har jag förlängt med hjälp av ”Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna” från 1955 fram till 1970. Utgifter för löner, utbildning och övrigt har 

det inte funnits tid till att förlänga fram till 1970, och dessa uppgifter är heller inte helt 

väsentliga för denna undersökning. 

                                                           
26 Moderniseringskostnader för försvaret kan t.ex. vara att man byter ut kanonerna på ett stridskepp. 
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Patent27 

Att använda patent som källa har länge varit populärt inom nationalekonomin för att försöka 

mäta input och output för forskning och utveckling. Dessa uppgifter har främst använts på 

aggregerade undersökningar och resultaten har varit skiftande. OECD använder till exempel 

patentdata för att ge ett mått på hur innovativa europeiska företag och organisationer är i 

förhållande till hur mycket pengar som satsas på forskning.28 Att använda patentinformation 

i mikrostudier är inte lika utbrett mycket beroende på att den svenska patentinformationen 

varit svår att tillgå och tidskrävande att undersöka. Patent och registreringsverket har ändrat 

på detta i och med att de har digitaliserat alla svenska patent som blivit godkända i Sverige 

sedan slutet av 1800-talet och gjort dem sökbara. Vad patent visar och inte visar, och möjliga 

metodproblem kommer att diskuteras nedan.  

Ett patent är det officiella beviset för att man äger rättigheterna till en uppfinning. För att få 

ett patent beviljat måste ett antal kriterier uppfyllas. En uppfinning som man söker patent för 

ska lösa ett tekniskt problem, effekten ska vara reproducerbar och framförallt ska den vara en 

nyhet och ha en viss grad av uppfinningshöjd så att den skiljer sig från andra uppfinningar 

inom samma område. Uppfyller man dessa kriterier så kan man få ett patent beviljat vilket 

innebär att man får ensamrätt på en uppfinning under en begränsad tidsperiod.29Det 

viktigaste att förstå när det gäller patent är att det per definition är en ny uppfinning. 

Det är rimligt att anta att Bofors i största möjliga utsträckning försökte patentera den tekniska 

utvecklingen i företaget.30 Att patentera var inte gratis och medförde en hel del administrativt 

arbete för företaget, därför är det rimligt att anta att företaget hade innovationsintentioner 

med sina patent eftersom patent är till för att skydda produkter på en marknad och det är 

orimligt att ett företag skulle patentera en uppfinning man inte skulle försöka utnyttja. 31  Man 

ska dock vara medveten om att företag kan ha olika patentstrategier. Ett företag kan välja att 

                                                           
27 Detta område rör tekniska patent som är en del av immaterialrätten. Andra områden är t.ex. 
varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt; dessa sätt att skydda en något kommer inte att beröras i detta 
avsnitt. 
28 http://www.oecd.org/innovation/inno/oecdworkonpatentstatistics.htm  
29 Lindgren(2010) s.44 
30 Jag är medveten om att inte alla uppfinningar patenterades och att vissa typer av uppfinningar är svårare än 
andra att patentera, men eftersom patent materialet är så pass omfattande menar jag att det inte påverkar 
min studie nämnvärt.  
31 Se t.ex. Thisell(1910) där han visar hur patentsystemet utnyttjades. Han visar i sin artikel att människor och 
företag i stor utsträckning utnyttjar patentsystemet för att skydda sina uppfinningar. 

http://www.oecd.org/innovation/inno/oecdworkonpatentstatistics.htm
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patentera uppfinningar för att till exempel stänga ute andra aktörer från en marknad,32 men 

faktum kvarstår att då har företaget fortfarande förmått att ta fram en helt ny uppfinning. 

Förmågan att ta fram en ny uppfinning, är ett resultat av företagets innovativa verksamhet 

och ett bevis för vad Dahméns kallar ”utvecklingskraft”. Förändras Bofors patentering, så 

förändras även utvecklingskraften. 

Alla svenska patent går att söka via Patent och registreringsverkets hemsida. Där kan man se 

det patentbevis som utfärdats när man fått ett patent beviljat. I patentbevisen finns en utförlig 

redogörelse för det man vill patentera och ofta ett antal ritningar. I patentbevisen finns också 

datum angivet för när man lämnade in ansökan, när patentet blev beviljat och datum när 

patentet publicerades. Det kan ofta finnas en stor tidsskillnad mellan de olika datumen och 

det beror på att när man får ett patent beviljat så har man retroaktivt skydd från det datum 

man lämnade in ansökan och man kan få ersättning för den tid man behövt vänta på att få 

patentet beviljat. Handläggningstiden för en patentansökan har varierat mycket under åren. 

Under första halvan av 1900-talet tog det ofta ett par år innan ansökan beviljades men det 

kunde ibland ta upp till 10 år eller längre om det fanns speciella omständigheter.33 

I patentbevisen finns också information om vilken patentklass uppfinningen har blivit tilldelad. 

Genom klassificeringen kan man, även om man inte besitter någon expertkunskap, se vilken 

produkt- och industrigren den patenterade uppfinningen tillhör. Sverige har under 1900-talet 

använt sig av tre olika klassystem. Fram till 1914 använda man sig av det så kallade 

industriklassystemet(IK). Från 1914 började man använda det tyska klassystemet(DPK) och 

1970 gick man över till det internationella klassystemet(IPC). Trots att de olika 

klassificeringssystemen skiljer sig mycket åt så har de samma grundstruktur. Ett patent får en 

klass – till exempel: 72i. Om vi utgår från att det är det tyska klassystemet så står 72 i detta 

fall för: skjutvapen, ammunition för skjutvapen, befästningar, bepansring m.m. Bokstaven ”i” 

är då beteckningen på subklassen ”tändrör för granater och bomber”. Efter bokstaven kan det 

följa flera siffror för att ge en ytterligare fördjupad beskrivning av vad det är för typ av 

uppfinning som klassificeras. 34 

                                                           
32 Se Tell, Larsson(2010) där de redogör för olika typer av patentstrategier.  
33 Lindgren(2008) s.25 
34 Information om de olika klassystemen och konkordanser för översättningar mellan klassystemen går att få 
genom patent och registreringsverket. För en bild av den tyska klasslistan: http://www.prv.se/sv/E-tjanster/E-
tjanster-inom-patentomradet-A-O/Den-tyska-klasslistan/  

http://www.prv.se/sv/E-tjanster/E-tjanster-inom-patentomradet-A-O/Den-tyska-klasslistan/
http://www.prv.se/sv/E-tjanster/E-tjanster-inom-patentomradet-A-O/Den-tyska-klasslistan/
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Ett möjligt problem med patentbevisen och klassystemet är att det finns patentklasser som 

inte på ett intuitivt sätt kan härledas till en speciell produktgrupp. Av Bofors 696 patent som 

finns i denna undersökning, finns det ett antal som är svåra att härleda till en produkt eller 

produktionsförfarande vilket medför att jag kan ha missbedömt antalet 

försvarsmaterielpatent något under något år. 

Försvarsmakten i allmänhet och försvarsmaterieltillverkning i synnerhet har ett rykte av att 

vara mer eller mindre hemlig i kommunikationen med omvärlden om sina förehavanden. Det 

finns en särskild lag som behandlar försvarsuppfinningar; Lag (1971:1078) om 

försvarsuppfinningar.35 Den innebär att försvaret kan hemligstämpla patent på 

försvarsmateriel. Dessa patent blir dock tillslut offentliga när hemligstämpling inte längre kan 

motiveras på grund av landets säkerhet. Staten kan också välj att överta försvarspatent om de 

efter utgången patentperiod fortfarande anser att de bör hemligstämplas.36 Jag har gjort 

sorteringen av min patentdata efter det datum patentansökan inkom till Patent och 

registreringsverket vilket gör att även hemligstämplade patent finns med i min databas. Jag 

har även undersökt registrerade patent för de statliga myndigheter som kan tänkas ta över ett 

försvarspatent för att utesluta att det funnits Boforspatent som jag missat. 

Litteratur om Bofors 

Det finns väldigt lite skrivet om Bofors historia och deras verksamhet. Till denna undersökning 

har jag främst använt mig av två böcker. Dessa är Birger Steckzéns ”Bofors historia 1646-1946” 

och Stig A Franssons ”Bofors 350 år”. Båda dessa böcker är jubileumsböcker och har en hel del 

tendensiösa drag men de innehåller mycket fakta som inte går att få tag på via någon annan 

källa eftersom Bofors företagsarkiv inte är öppet. 

  

                                                           
35 Det fanns tidigare lagstiftning om detta som fungerade på samma vis. 
36 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19711078-om-
forsvarsupp_sfs-1971-1078/ 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19711078-om-forsvarsupp_sfs-1971-1078/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19711078-om-forsvarsupp_sfs-1971-1078/
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Försvarets efterfrågan på krigsmateriel 

Det som framträder mest tydligt i figur 1 är andra världskriget påverkan på 

krigsmaterielkostnaderna. Det var under denna period som Sveriges försvar gick igenom den 

största moderniseringen någonsin, och signifikant för denna var att moderniseringen till 

största del bestod av en mekanisering – mer om detta senare.  

Figur 1. Försvarets totala kostnad för nyanskaffning av försvarsmateriel 1901-1970, i 1970 års fasta priser.3738 

 

Källa: Egen bearbetning av Statsliggaren för specialutgiftsstaterna 1901-1970, Riksräkenskapsverkets årsbok 

1948, Aktuellt och historiskt(1955) 

Efter Sveriges intensiva upprustning under andra världskriget följde några år med minskade 

anslag för nyanskaffning av försvarsmateriel där försvaret försökte använda det man redan 

hade. Mot slutet av 1940-talet inleddes det kalla kriget och blockformeringen i Europa blev 

kännbar i Sverige. En instabil världspolitik och en kraftigt försämrad relation med 

Sovjetunionen bidrog till att Sverige genomförde en förhållandevis kraftig upprustning igen. 

Mot slutet av 1950-talet minskade försvarsanslagen men vissa expansiva försvarsgrenars höga 

materielkostnader gör att den totala kostnaden för försvarsmateriel ändå ökade. 39 

I relation till andra världskriget och kalla krigets kraftiga påverkan på 

försvarsmaterielutgifterna verkar första världskriget inte ha påverkat kostnaderna  nämnvärt, 

                                                           
37 1923 slutar försvaret med bokföringsår med brytpunkt 31 december. 30 juni blir istället ny brytpunkt. 
38 Alla fasta priser är deflaterade med BNP deflator från Edvinsson(2005) 
39Olsson(1977) s.183-187 
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men tittar vi närmare på siffrorna märker vi även då att förändringen i materielanskaffningen 

var stor (figur 2). 

Figur 2. Försvarets totala kostnad för nyanskaffning av försvarsmateriel 1910-1920. I 1970 års fasta priser. 

 

Källa: Egen bearbetning av Statsliggaren för specialutgiftsstaterna 1901-1970, Riksräkenskapsverkets årsbok 

1948, Aktuellt och historiskt(1955) 

Mellan 1914 och 1918 ökade anslaget för materielanskaffningen med 185 procent, vilket i 

relation till ökningen vid andra världskrigets utbrott inte är stor men i förhållande till andra 

budgetökningar under första världskriget är stor. 

Försvarsmaterielanskaffning för olika försvarsdelar 

Försvarets aggregerade efterfrågan måste förstås i ljuset av de olika försvarsinriktningarnas 

expansion. Den ökade efterfrågan kommer sig av en ökad mekanisering men också 

expansionen av försvarsgrenar där materielkostnaderna var en stor del av de totala 

kostnaderna på grund av förbandens natur. Flygvapnet är en sådan försvarsgren som alltid 

kostat mycket pengar i relation till antalet personer som är sysselsatta inom den.  
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Figur 3. Försvarets kostnad för materielanskaffning uppdelat på försvarsgrenarna Armén, Marinen och 

Flygvapnet 1901-1970, i 1970 års fasta priser 

 

Källa: Egen bearbetning av Statsliggaren för specialutgiftsstaterna 1901-1970, Riksräkenskapsverkets årsbok 

1948, Aktuellt och historiskt(1955) 

I figur 3 kan vi se att fördelningen av materielkostnader var förhållandevis jämn fram till andra 

världskriget. Flygvapnet skapades inte förrän 1926 och hade mycket små materielutgifter fram 

tills andra världskrigets början, men sedan ökade materielkostnaderna nästan oavbrutet. 

Armén är den försvarsgren som har störst variation vilket beror på den omfattande 

anskaffningen av materiel som gjordes under andra världskriget vilket innebar stora 

underhållskostnader som man fick ta hänsyn till när försvarsbudgetarna började minska efter 

andra världskriget.40 

Efter den kraftiga nedgången i försvarsmaterielanslagen efter andra världskriget så har alla 

försvarsgrenar expanderat sin försvarsmaterielanskaffning. Efter andra världskriget har 

flygvapnet stått för den starkaste expansionen följd av armén och marinen som haft en mer 

återhållsam expansion för materielkostnader.  

Det är tydligt när man ser till hela perioden att första världskriget, andra världskriget och Kalla 

kriget innebar en starkt ökad efterfrågan på försvarsmateriel. Försvarets totala kostnad för 

försvarsmateriel ökade även mot slutet av 1950-talet, men då ser efterfrågan annorlunda ut. 

Kostnaderna drivs ensamt upp av flygvapnet till skillnad från armén och marinen som 

                                                           
40Olsson(1977) s.16-24 
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minskade sina kostnader för försvarsmateriel. Därför kan man anse att den totala efterfrågan 

på försvarsmateriel minskade även fast de totala kostnaderna ökade. Hur försvarets 

efterfrågan under första världskriget, andra världskriget och kalla kriget såg ut mer i detalj ska 

vi undersöka vidare.     
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Första världskriget 

Sveriges upprustning 

Försvarsfrågan var mycket aktuell under tidigt 1900-tal i Sverige. Karl Staafs liberala regering 

ville drastiskt minska anslagen till försvaret vilket skapade stora reaktioner, inte bara inom de 

olika politiska partierna utan också ute på landsbygden. De starka reaktionerna berodde delvis 

på unionskrisen vilken av många uppfattades som om Sverige stod på randen ett krig. Den 

internationella politikens problem nådde också svenska medier där marockokrisen, 

balkankrisen och bildandet av Trippelententen bidrog till att människor upplevde samhället 

som osäkert.41  

Många av de svenska politiska händelserna som ännu idag omnämns till exempel den svenska 

pansarbåtsföreningen, bondetåget och borggårdstalet hade sina rötter i missnöjet med hur 

de liberala hanterade försvarsfrågan och detta ledda tillslut fram till att Karl Staafs regering 

avgick 1914.42 

Vid första världskrigets utbrott förklarade sig Sverige neutralt och mobiliserade delvis. Det 

infördes vad man brukar kalla en neutralitetsvakt. Detta innebar att kustflottan och 

kustartilleriet mobiliserades. Fältarmén mobiliserades i betydligt mindre grad, istället 

mobiliserade man Landstormen som var en typ av lokalt rekryterat hemvärn. Dessa 

landstormsmän hade lite utbildning och saknade uniformer. Istället för uniform bar man 

karoliner hattar och armbindlar.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Steckzén(1946) s.268 
42 www.ne.se sökord:bondetåget 
43 Fransson(1996) s.77 

http://www.ne.se/
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Försvarets efterfrågan under första världskriget 

I figur 4 kan vi följa hur försvarets totala utgifter förändrats mellan 1900 och 1935. Det osäkra 

politiska läget syns tydligt i hur försvaret expanderade under de första åren av 1900-talet för 

att sedan få snabbt ökade kostnader när kriget bröt ut. Det beror delvis på att riksdagen 1914 

beslutade att Sveriges försvar måste stärkas och att armén skulle utökas med flera nya förband 

– arméns storlek skulle enligt planerna fördubblas.  

 

Figur 4. Totala försvarsutgifter för löner, utbildning och övrigt för armén, marinen och flygvapnet samt totala 

försvarsutgifter för materielinköp 1900-1935, i 1970 års fasta priser.44

 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt(1953) 

I figur 4 kan vi också tydligt se hur försvarets materielutgifter ökade när första världskriget 

brutit ut i jämförelse med de andra kostnaderna som ökade lite mer succesivt. Denna sena 

reaktion fick konsekvenser för den svenska försvarsindustrin och framförallt för Bofors när 

leveranstiderna som försvaret krävde var orimligt korta. Eftersom alla av försvarets 

                                                           
44 Posten övrigt innehåller olika typer av driftposter. Dessa varierar i mängd och omfattning under åren och kan 
till exempel innehålla utgifter för veterinärvård, kostnader för övningar, inköp av möbler och driftskostnader så 
som bespisning. 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

M
ilj

o
n

er
 k

r

År

Summa:lön,utbildning,övrigt för armén,marinen och flygvpanet

Total kostnad för ansaffning av försvarsmateriel



25 
 

utgiftsposter ökade under första världskriget tyder det på att den totala efterfrågan på 

krigsmateriel steg.  

Karaktären på efterfrågan och beställningar 

Den expanderande armén med alla nya förband, antogs behöva materiel att arbeta med och 

flera andra delar av försvarets materiel var omodernt och slitet. Beslut togs i riksdagen att två 

nya pansarskepp skulle byggas. De fick namnen Gustav V och Drottning Viktoria. I relation till 

Sveriges försvarsmakts storlek var dessa två pansarskepp stora investeringar för 

försvarsmakten och staten. Förutom pansarbåtarna förstärkte försvaret kustartilleriet med för 

den tiden mycket stora 30,5 cm kusthaubits. En haubits av sådan typ vägde 135 ton och till 

den användes en granat på 385 kg med tillhörande krutladdning på 60 kg. Även investeringar 

i fältartilleri, fortifikationer och befästningar genomfördes vilket ledde till ökade beställningar 

(figur 5). 45  

Figur 5. Totala materielanskaffningsutgifter fördelat på armén, marinen och flygvapnet. 

 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt(1953) 

Även fast byggandet av pansarskeppen och andra marina farkoster som till exempel ubåtar 

innebar tunga utgiftsposter kan vi se att arméns expansion under första världskriget krävde 

                                                           
45 Fransson(1996)s.79-80 
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än större insatser. Ammunition var en sådan utgift som steg kraftigt i takt med att artilleriet 

förstärktes och att det generella övandet inom försvaret ökade.46 

Försvaret riktade sina beställningar av krigsmateriel främst mot kanoner, artilleri, pansar och 

ammunition. Att anskaffningen av materiel gjordes inom alla grenar av försvaret bekräftar att 

det var en generellt ökad efterfrågan och inte bara en kostnadsökning. 

 Bofors var det enda företag som kunde svara mot beställningar från samtliga olika 

försvargrenar. Detta fick Bofors erfara då beställningarna ökade kraftigt vid första 

världskrigets utbrott. 

Bofors produktion under första världskriget 

Bofors relationen till marinförvaltningen var gammal och god och i början av första 

världskriget fick man en för Bofors, mycket stor order på materiel till pansarskeppen Gustav V 

och Drottning Viktoria. Marinförvaltningen beställde sexton 15 cm kanoner, åtta 28 cm, tolv 

7,5 cm kanoner, fyra dubbeltorn samt ammunition till pjäserna vilket till största delen bestod 

av pansargranater. Bofors skulle också leverera 2600 ton pansarplåt till fartygen.47 

Produktionskapaciteten blev snabbt ansträngd för Bofors. Orderingången för krigsmateriel 

gick från 5,7 miljoner kronor 1914, tio miljoner 1915 och till tjugo miljoner 1916.48 Det 

bestämdes därför att pansarplåten skulle dellevereras från ett företag i USA som Bofors 

samarbetade med. År 1916 tog Bofors kontakt med Marinförvaltningen då man förstod att 

man inte skulle kunna leverera beställningarna på utsatt tid. Relationen till Marinförvaltningen 

blev snabbt ansträngd när Bofors försenade produktion påverkade Götaverken och Kockums 

som behövde materiel från Bofors för att kunna färdigställa sina egna produkter och leverera 

till försvaret. En ny plan för leverans till Marinen gjordes 1917, vilken Bofors inte heller kunde 

hålla. Bofors klarade inte tidplanen för leveranser till Marinen varken 1918 eller 1919. Detta 

ledde fram till att Marinen la fram krav på vite och skadestånd. Denna diskussion pågick mellan 

Bofors och Marinen ända fram till 1926 då staten friade Bofors från skadeståndskraven.49 

Bofors hade under första världskriget inte bara en ansträngd relation till marinförvaltningen. 

År 1915 fick Bofors en stor order från arméförvaltningen där man åtog sig att leverera 

                                                           
46 Fransson(1996) s.76-84 
47 Fransson(1996)s.79-80 
48 Bofors årsredovisning 1914, 1915,1916 
49 Fransson(1996)s.83, Bofors årsredovisning 1919 
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fälthaubitsar, haubitsar och fältkanoner. Två år efter beställningen ville arméförvaltning 

beställa fler haubitsar och ett otydligt kontrakt mellan Bofors och arméförvaltningen gjorde 

att arga diskussioner om priser blossade upp. Med hot om stämning försökte Bofors få fram 

en förlikning i affären men skadeståndskraven kvarstod. Det dröjde fram till 1924 innan 

problemen blev utredda då Bofors friades från skadeståndskraven i Högsta domstolen.50   

Den ökade efterfrågan på krigsmateriel ledde direkt till att Bofors fick möjlighet att kraftigt 

öka sin orderstock eftersom det var det enda företaget Sverige som tillverkade flera av de 

efterfrågade produkterna. Den ökade orderstocken innebar dock problem eftersom man 

accepterade villkor man inte kunde leva upp till och kontrakten var inte heller ekonomiskt 

fördelaktiga.  

Bofors ekonomi under första världskriget 

Den starkt ökade efterfrågan på krigsmateriel medförde således inte ett automatiskt ett mer 

gynnsamt ekonomiskt läge för Bofors. Ett av de största problemen för bolaget var att man 

accepterat fasta priser på kontrakt som sträckte sig över flera år och som inte tagit hänsyn till 

förändrade priser på olika områden. 

Anskaffningen av olika råmaterial och halvfabrikat var ett problem under första världskriget. 

Handelskriget och det oinskränkta ubåtskriget medförde kraftigt ökade priser på för Bofors 

viktiga råmaterial (figur 6). I årsredovisningen för 1915 nämner man ”oerhört stegrade 

råvarupriser”51 som ett problem för lönsamheten. Även anskaffningen av vissa typer av 

maskiner drabbades och man fick försöka införskaffa dem inom landet istället för att 

importera dem.52 

Råvarupriserna och handelshindren var inte det enda problemet för Bofors 

försvarsmaterielproduktion. I årsredovisningarna kommenterar de flera gånger under 

perioden de ökade lönekostnaderna. Styrelsen beskriver en kraftig ökning av arbetslönerna 

191753 och löneandelen av produktionsvärdet steg stadigt under perioden.54  

 

                                                           
50 Fransson(1996)s.83-84 
51 Bofors årsredovisning 1915 
52 Fransson(1996) s.86-88 
53 Bofors årsredovisning 1917 
54 Steckzén(1946)s.292-293 
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Figur 6. Bofors kostnad för inköp av råmaterial och halvfabrikat 

 

Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar. 

Av flera skäl kunde således Bofors inte utnyttja de möjligheter som den ökade efterfrågan på 

krigsmateriel medförde. De minskade marginalerna på krigsmateriel kunde man klara av på 

grund av att den civilproduktion företaget hade kunde dra nytta av den ökade efterfrågan 

kriget bar med sig på till exempel verkstadsprodukter.  

I tabell 1 visas relationen mellan Bofors civilproduktion och Bofors 

försvarsmaterielproduktion. Trots att Bofors främst såg sig som producent av försvarsmateriel 

och att detta varit deras kärnverksamhet sedan många år hade civilproduktionen en ansenlig 

del av Bofors totala produktion. Civilproduktionen bidrog starkt till att hålla vinstnivåer uppe.  

Tabell 1. Försäljningsvärde för försvarsmateriel och civilproduktion i miljoner kronor 1917-1919.55 

År Försäljningsvärde försvarsmateriel Försäljningsvärde civilproduktion 

1917 8,65 7,83 

1918 7,16 9,48 

1919 4,76 7,42 
Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar 1917-1919 

 

                                                           
55 Separerade uppgifter om försäljningsvärde för de båda produktionsgrenarna börjar redovisas först 1917, 
därför har jag inte kunnat fastställa civilproduktionens del från första världskrigets start. 
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Nettovinsten för 1917 var den hösta som Bofors någonsin visat och avkastningen på eget 

kapital var mycket god (tabell 2) 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den ökade efterfrågan under första världskriget 

bidrog till en kraftigt ökad orderstock för Bofors försvarsmaterieltillverkning. Kraftigt ökande 

priser på både arbete och råvaror i kombination med att företaget gick in i en serie mindre 

fördelaktiga kontrakt för leveranser av försvarsmateriel bidrog till att den ökade efterfrågan 

på försvarsmateriel inte gav några påtagliga ekonomiska fördelar. Bofors civilproduktion 

kunde i motsats till försvarsmaterieltillverkningen ge mycket god avkastning.   

 

Tabell 2. Vinst, Aktiekapital och procentuell vinst av aktiekapital 1914-1919 

År Aktiekapital Reservfond Vinst Vinst på eget kapital 

1914 7,2 0,72 0,53 6,60% 

1915 7,2 0,72 0,895 11,30% 

1916 7,2 0,72 1,38 17,40% 

1917 9 0,9 1,97 19,80% 

1918 9 0,9 1,02 10,30% 

1919 9 1,4 0,076 0,70% 
Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar 1914-1919 

Teknisk utveckling under första världskriget 

Teknik och produktutvecklingen under första världskriget handlade till största del om att 

anpassa redan existerande konstruktioner till det svenska försvaret. När försvaret till exempel 

beställda två rörliga dubbeltorn till 28 cm kanoner så fanns kanonernas utformning redan, 

men tornen som de skulle sitta i var tvungna att skräddarsys för att passa de nya svenska 

skeppen eftersom standarder och serieproduktion ännu inte var något man använde sig av. 

Marinförvaltningen hade redan under första världskriget en nära kontakt med Bofors och 

utformningen av tornen var något man diskuterade och inte alltid var överens om.56 

Förutom åsikter om hur vissa pjäser skulle utformas för att passa det svenska försvaret så bra 

som möjligt så låg teknikutvecklingen på Bofors. Försvaret hade endast åsikter om 

produktionsmöjligheter och leveranstider, vilket bidrog till att man gav Bofors ett räntefritt 

lån på 1,8 miljoner kr för att bygga ut produktionskapaciteten och uppföra en ny 

                                                           
56 Fransson(1996) s.75 
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artilleriverkstad. Detta avtal är det första ekonomiska avtal som visar på det ömsesidiga 

beroendet mellan staten och Bofors.57 

Bofors patent under första världskriget 

Bofors patentering under första delen av 1900-talet är inte omfattande i antal, men den kan 

berätta för oss hur utvecklingskraften i Bofors såg ut rörande produktutveckling. Vi ska i detta 

avsnitt studera patenten mer i detalj för att kunna analysera hur Bofors produktutveckling 

utvecklades. 

När vi begränsar analysen till åren runt första världskriget framträder en bild av en 

samvariation mellan patent och försvarets totala kostnader för anskaffning av 

försvarsmateriel. För att ta reda på om detta är en slump eller om det finns någon typ av 

samband måste vi i detalj se vad som patenterades.  

Under åren 1914-1917 patenterades åtta stycken uppfinningar i tre olika patentklasser. 

Patentklasserna var (figur 7): 

 72i: Tändrör för granater och bomber 

 72d: Ammunition, patroner, projektiler, karduser; transport och hantering av 

ammunition; maskiner för laddning och plundring 

 72c: Kanoner och lavettage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Fransson(1996) s.86 
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Figur 7. Antal beviljade patent per år, antal beviljade patent i glidande femårsmedelvärde och total kostnad 

för anskaffning av försvarsmateriel 1910-1925. 

 

Källa: Egen bearbetning av Bofors patent från www.prv.se 

Dessa patentklasser är nya för företaget eftersom det tyska klassystemet infördes 1914 men 

går vi tillbaka och jämför med tidigare patent i det gamla klassystemet (IK) ser vi att dessa 

patentklasser är jämförbara med klass 62 och dess subklasser i industriklasslistan.58 Bofors 

hade fram till första världskriget trettiotvå klass 62 patent så vi kan anse att patenten 1914-

1917 inte medförde någonting nytt sett utifrån patentverkets indelning av uppfinningar. År 

1918 när patentfrekvenser var som högst, hade patenten ett annat innehåll än tidigare. Bofors 

patenterade nio nya uppfinningar 1918. Patentklasserna var:  

 78e: Förfaranden för sprängning, tändning av sprängskott, sprängpatroner 

 72d: Ammunition, patroner, projektiler, karduser; transport och hantering av 

ammunition; maskiner för laddning och plundring 

 42b: Mätdon: längdmått, tjockleksmätare, delningsanordningar, timmerklovar, 

verkstadsmätdon och provningsdon 

 46c1: Tryckregulatorer, smörjning, ventiler, cylindrar, kolvar och liknande detaljer för 

förbränningsmotorer 

                                                           
58 Klass 62: Skjutvapen, pansar och ammunition. Denna klasslista går att få tag på via patent och 
registreringsverket.  
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 47a: Fasta förbindningar, lösbara förbindningar; maskinstativ o.d.; 

energiackumulatorer i form av fjädrar; anordningar i allmänhet till skydd mot 

olycksfall, bekämpande av skadliga svängningar 

 49a: Svarvning, borrning, centrumborrning och centrumkörning av metallföremål; 

anordningar som omfattas av 49a kombinerade med anordningar som omfattas av 

49b – 49e 

 49b: Fräsning 

 12o: Kemiska förfaranden och apparater som inte omfattas av specialklasser: 

Kolväten, alkoholer, aldehyder, ketoner, organiska svavelföreningar, hydrerade 

föreningar, karbonsyror, karbonsyraamider, urinämnen och andra föreningar som 

inte omfattas av andra subklasser 

Från att nästan uteslutande patenterat olika typer av vapen59 patenterade Bofors 1918 en rad 

uppfinningar som direkt går att koppla till produktionsförfaranden. En rimlig slutsats är att de 

stora produktionsproblemen som den starkt ökade efterfrågan bidrog till i början av första 

världskriget var en av orsakerna att patenteringen under 1918 förändrades. Det är rimligt att 

anta att produktionsproblemen som började visa sig redan sig redan 1914 bidrog till att 

företaget riktade sin utvecklingskraft mot att försöka lösa dessa problem vilket de också fick 

hjälp av staten med att göra.  

År 1919 förändrades patenteringen än mer. Inget vapenpatent går att finna och endast ett 

patent tillhör sprängämnesklassen. Flera av patenten kan däremot härledas till traktorer och 

motorplogar, samt ett patent på en ny typ av valkanon.60 Inte förrän 1921 återfinns nästa 

kanonpatent och det är det första vapenpatentet sedan 1916, vilket är det längsta intervallet 

mellan vapenpatent någonsin för Bofors. 

Bofors ledning och styrelse började vid första världskrigets utbrott bli till åren och de hade 

under en tid letat ersättare till viktiga poster i företaget. I november 1917 kallade man till extra 

bolagsstämma och fyra personer i styrelsen avgick. Den som tillträdde som styrelseordförande 

var ingen mindre än Sven Winqvist som 1907 hade grundat SKF och ansågs som en av Sveriges 

största industrimän. Winqvist valde också ny disponent vilket föll på Einar Wikander som 

                                                           
59 Apendix 1. 
60 Apendix 1. 
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tidigare varit direktör för Berlins Elektricitetsverk. Den nya inriktningen på företaget 

förstärktes av att Wikander inte hade någon tidigare erfarenhet av varken vapentillverkning 

eller bruksverksamhet. Winqvist och Wikander ville att Bofors skulle bredda sin produktion 

främst på den civila sidan. Man beslöt att företaget skulle börja tillverka motorer, yxor, 

skruvmaskiner, traktorer och motorplogar.61 Den nya teknikinriktningen ska inte bara 

tillskrivas Winqvist och Wikanders inträde i företaget. Under flera år hade ledningen i Bofors 

resonerat kring efterfrågan på krigsmateriel och kommit fram till att den kraftigt skulle minska 

när kriget tog slut, vilket också bidrog till att man var öppen för en förändring.62 

Hur förändringen i efterfrågan på försvarsmateriel påverkade Bofors kan sammanfattas i 

några generella mönster. Statens stora efterfrågan på försvarsmateriel som uppstod vid första 

världskrigets utbrott bidrog till att Bofors kraftigt ökade sin orderstock på försvarsmateriel. På 

grund av en rad beslut i företaget där man till exempel accepterade leveransvillkor till för lågt 

pris och med för kort leveranstid blev krigsmaterielproduktionen lidande och man gjorde 

nästan ingen vinst alls på den produktionsgrenen. Den dåliga avkastningen på 

krigsmaterielproduktionen uppvägdes av civilproduktionen vilket bidrog till att 

utvecklingskraften ändå var stark och Bofors kunde utveckla sin produktion istället för att 

avveckla.  

När vi sammanfattar produktutvecklingen kan vi se att första världskriget var en period med 

stark utvecklingskraft för Bofors då man införde nya produkter i sitt sortiment som var skilda 

från det man tidigare tagit fram. De civila patenten ökade och försvarsmateriellpatenten 

minskade. Detta resultat styrker Schmooklers teori och stämmer överens med Westbergs 

resultat från AGA. Den direkta avkastningen man fick på försvarsmaterielproduktionen var 

dålig och när företaget gjorde prognoser om efterfrågan på lång sikt trodde man att den skulle 

minska vilket gjorde att man satsade mer resurser på civilproduktionen istället. Winqvists del 

i omläggningen till civilproduktion kan vara betydelsefull, men patenteringen förändras redan 

innan hans övertagande hunnit påverka företaget vilket ytterligare stärker Schmooklers teori. 

  

                                                           
61 Fransson(1996) s.91. Steckzén(1946) s.312-313 
62 Bofors årsredovisningar 1914-1920. 
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Andra världskriget 

Sveriges upprustning 

Försvarsfrågan under åren under åren närmast föra andra världskrigets utbrott karaktäriseras 

av diskussioner om försvarsanslagens storlek. Försvarskommissionen ledde arbetet med att 

planera försvarsanslagens utformning och omfattning och man planerade i fem eller 

tioårsperioder. Det instabila politiska läge som rådde i Europa 1937 påverkade 

försvarskommissionens arbete och man kände sig tvungna att utfärda extra anslag till 

försvaret. När kriget bröt ut 1939 fick försvaret omfattande extra anslag men Sverige gick inte 

in i en total krigsekonomi.  Det var först när Danmark och Norge erövrades under våren 1940 

som Sverige ställde om till att maximera krigs-industriell produktion. Att omställningen kom 

först 1940 beror både på att krigsutbrottet var svåranalyserat och att man var osäker på hur 

det skulle utveckla sig, men också för att det tog tid för Sveriges riksdag att planera 

omställningen av Sveriges produktion. För detta ändamål bildades flera nya organisationer  

som till exempel industrikommissionen och prisbyrån, vilkas arbete var av yttersta vikt för att 

Sveriges krigs-industriella produktion skulle fungera.63 Innan 1943 hade Sverige redan hunnit 

skaffa två nya truppslag – luftvärnet och pansartrupperna. Dessa nya truppslag var tidstypiska 

bland annat eftersom deras materielkostnad i relation till lön och utbildning var högre än 

någonsin.64 

 

Försvarets efterfrågan under andra världskriget 

Andra världskrigets utbrott innebar en starkt ökade kostnader för hela försvaret, till skillnad 

från första världskriget då armen sakta expanderade under ett antal år. Även fast 

kostnadsökningarna har en annan karaktär än under första världskriget tyder allt på att det 

var växande efterfrågan på krigsmateriel och inte bara en kostnadsökning som avspeglas i 

tillväxten (figur 8). 

 

 

 

                                                           
63 Olsson(1977) s.11-12 
64 Fransson(1996) s.148 
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Figur 8. Totala försvarsutgifter för löner, utbildning och övrigt för armén, marinen och flygvapnet samt totala 

försvarsutgifter för materielinköp 1936-1949, i 1970 års fasta priser. 

 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt(1953) 

 

En heltäckande bild av försvarets beställningar under andra världskriget är svår att ge i denna 

uppsats. Jag tänker istället teckna några generella drag för försvarets efterfrågan som särskilt 

påverkat Bofors.65 

Det viktigaste att förstå när det kommer till försvarets anskaffning av försvarsmateriel under 

andra världskriget är att anslag och kostnader inte var ett problem. Snarare var 

produktionskapaciteten hos den Svenska industrin ett problem eftersom försvarets 

efterfrågan på krigsmateriel var större än produktionskapaciteten. Försvaret hade enligt lag 

rätt att ta kontroll över industrins produktion. De hade även rätt till det som producerades, 

vilket man också utnyttjade – allt som Bofors producerade hade försvaret således rätt att 

använda för eget bruk. Det försvaret inte kunde köpa från den svenska 

försvarsmaterielindustrin fick man försöka införskaffa utomlands, vilket var ett stort problem 

eftersom de europeiska ländernas produktion av försvarsmateriel inte räckte till mer än dem 

själva. Men Sverige lyckades ändå införskaffa en ansenlig mängd försvarsmateriel från både 

                                                           
65 Ulf Olsson har i Olsson(1977) och Olsson(1973) undersökt andra världskriget och försvarets anskaffning av 
mekaniskt försvarsmateriel och försökt kartlägga anskaffning utifrån vapentyp. 
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Tyskland, Italien och de allierade.66 Sett utifrån total kostnad för anskaffning av krigsmateriel 

införskaffades 87 procent i Sverige och 13 procent i utlandet.67 

Armén stod även i detta världskrig för den kraftigaste kostnadsökningen vad gällde 

försvarsmateriel (figur 9). Detta har sin naturliga förklaring i att flygvapnet och marinen var 

mer mekaniserade jämfört med armén där det först under 1940-talet blev allt viktigare att ha 

en hög grad av mekanisering. Den brådskande mobiliseringen och upprustningen bidrog också 

till att kvantitet fick gå före kvalitet vid införskaffandet av materiel och det var lättare att få 

fram försvarsmateriel till armén än till marinen och flygvapnet eftersom karaktären på 

materiel i de senare försvarsgrenarna var mer komplicerad.68 

Figur 9. Totala materielanskaffningsutgifter fördelat på armén, marinen och flygvapnet. 1970 års fasta priser. 

 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt (1953) 

Bofors produktion under andra världskriget 

Vid krigsutbrottet tog staten med hjälp av förfogandelagen i stort sett över all produktion i 

Bofors. Alla produktionsanläggningar även de som var kopplade till civilproduktionen fick 

börja tillverka krigsmateriel.69 Beställningar som vad under tillverkning och skulle exporteras 

                                                           
66 Olsson(1977)s.11-31 
67 Fransson(1996)s.147 
68 Fransson(1996)s.147 
69 Bofors årsredovisning 1940. 
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till länder så som Danmark, England, Kina, Iran och Norge ställdes in och försvaret tog hand 

om de redan färdiga produkterna.70 

Bofors produktion under första världskriget var nära sammankopplad med några få stora 

investeringar som försvaret gjorde. Pansarbåtarna och de gigantiska kusthaubitsarna hade då 

tagit upp det mesta av Bofors produktionskapacitet. Produktionen under andra världskriget 

karakteriserades av större volymer av mindre vapentyper som till exempel 20 mm 

luftvärnskanoner och 37 mm pansarvärnskanoner.  Sammanlagt levererades cirka 5500 pjäser 

till armén och 750 pjäser till marinen. Trotts att en ammunitionsfabrik exploderade i början av 

kriget levererade Bofors cirka 15 till 20 tusen lastbilslaster med ammunition under andra 

världskriget.71 Allting under andra världskriget gick ut på att maximera produktionen för 

Bofors. Produktionsanläggningarna hade vid andra världskrigets utbrott bättre förutsättningar 

att klara av den ökade produktionen än vid första världskrigets utbrott.  

Figur 10 ger en bild av den kraftiga produktionsökningen för Bofors. Försäljningsvärde är inte 

att föredra för att visa på en produktionsökning men i detta fall finns det bara en köpare, och 

krigspriserna man förhandlade fram med försvaret var lägre än de fredspriser man hade på 

sina produkter. Men detta i åtanke ger försäljningsvärdet en bra bild av produktionsökningen.  

igur 10. Försäljningsvärde för Bofors militära produktion 1935-1948. I 1970 års fasta priser.  

 

Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar 

                                                           
70 Fransson(1996)s.150 
71 Fransson(1996)s.157-159 
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Bofors ekonomi under andra världskriget 

Till skillnad från första världskriget så ingick Bofors under andra världskriget leveransavtal med 

svenska staten som var mycket mer ekonomiskt fördelaktiga. Prisbyrån gick med på att 

använda en glidande prisskala för att Bofors skulle vara skyddat mot olika kostnadsökningar 

och inflationseffekter. Bofors gav i sin tur upp till tjugo procents rabatt på vissa produkter 

vilket man kunde motivera med de rationaliseringar som kunde göras på grund av den höga 

beställningsvolymen.72 

För att kunna leverera allt det försvarsmateriel som försvaret efterfrågade från Bofors krävdes 

stora investeringar i produktionsapparaten. I det ramavtal Bofors hade ingått med staten åtog 

de sig att själva finansiera så kallad beredskapsinvesteringar på 13,5 miljoner per år. I gengäld 

fick man olika typer av skattelättnader på fasta tillgångar och fri avskrivningsrätt på 

maskininvesteringar. Bofors åtog sig också att under tio år ansvara för 

beredskapsanläggningar. Detta innebar att man inom tre månader skulle kunna starta extra 

krigsmaterieltillverkning i speciella lokaler.73 

Utifrån den maximering av produktionskapaciteten som andra världskriget innebar för Bofors 

är det intressant att se hur vinsten för företaget utvecklade sig. Figur 11 visar att den kraftigt 

ökade produktionen av krigsmateriel inte gav någon större vinst än innan kriget, förutom 1939 

– sett i relation till eget kapital. Den höga vinsten året för krigsutbrottet kan delvis förklaras 

med att man kunde leverera stora mängder materiel som var menat att gå som export, till det 

svenska försvaret. Vinsten under krigsåren drogs ned av att skatterna ökat kraftigt. År 1938 

betalade man 2,79 miljoner i skatt, 1939 var skatten uppe i 11,34 miljoner kronor. År 1942 

inleddes en period av tunga investeringar som grundades i det ramavtal man ingått med 

staten vilket också höll ned vinsten.74 

 

 

 

 

                                                           
72 Fransson(1996)s.152 
73 Steckzén(1946)s.706-708 
74 Bofors årsredovisningar 1938-1948 
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Figur 11. Vinst som andel på eget kapital, 1935-1948 

 

Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den ökade efterfrågan på krigsmateriel ledde till en 

kraftigt ökad produktion för Bofors. Skillnaden mot första världskriget var att man nu inte hade 

någon egen civilproduktion att tala om eftersom försvaret beslutat att alla produktionsmedel 

skulle gå till vapenproduktionen. Jämfört med första världskriget gjorde man också bättre 

vinst på försvarmaterieltillverkningen eftersom de leveransavtal man slöt med försvaret var 

mer ekonomiskt fördelaktiga.  

Teknisk utveckling under andra världskriget 

Under tioårsperioden innan andra världskrigets utbrott hade Bofors fem utvecklingsprojekt 

som rörde krigsmateriel. Under andra världskriget påbörjade man tio större 

utvecklingsprojekt som alla rörde pjäser. Flera av dem var vidareutvecklingar av pjäser som 

Bofors redan haft vissa framgångar ekonomiskt med, till exenpel 57 mm 

luftvärnsautomatkanon vilken var tänkt att komplettera Bofors 20 mm luftvärnspjäs vilken var 

en stor framgång. En skillnad från första världskriget var att svenska försvaret stod för delar 

av utvecklingskostnaden för vissa projekt. Denna kostnad avsåg försvaret dra av på priset om 

det blev beställningar.75 

                                                           
75 Fransson(1996) s.178 
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Bofors patent under andra världskriget 

Patentfrekvensen för Bofors låg ungefär på samma nivå från mitten av 1930-talet fram till 

1942, då antalet patent mer än fördubblades. Det var troligtvis de stora beställningarna och 

satsningen på enbart militär produktion som bidrog till att antal beviljade patent etablerades 

på en högre nivå 1942-1947 

Figur 12. Antal beviljade patent, antal beviljade patent i glidande femårsmedelvärde och försvarets totala 

utgifter för anskaffning av försvarsmateriel 1935-1948. 1970 års fasta priser. 

 

Källa: Egen bearbetning av uppgifter från patent och registreringsverket. Egen bearbetning av statistik från 

Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt (1953) 

När vi tittar närmare på vilka patentklasser som patenterades märker vi att 63 av de 86 patent 

som beviljades under perioden 1935-1948 tillhörde patenthuvudklass 72 som innehåller: 

”Skjutvapen, ammunition för skjutvapen, befästningar,bepansring m.m.”. De flesta av de 

resterande beviljade patenten kan man också härleda till produktionen av försvarsmateriel, 

fast deras patentklass inte går under någon vapenkategori. Ett exempel är ett patent med 

klass 21g:12-01. Denna patentklass har förklaringen  

Urladdningsrör med gasfyllning och kall katod, konstruktion i allmänhet, elektroder, 

gasfyllning, urladdningsrörens beskaffenhet, glimrör som avstämningsindikatorer 
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(21a1-32; 21c-35/08; 21f-81 – 21f-85; 21g-13; 21g-14; 21g-26; elektronrör för optiskt 

angivande av storleken av spänningar eller strömstyrkor 21g-13/60)76  

Detta i sig talar inte om att det är ett vapenrelaterat patent. Men när man tittar i 

patentdokumentets beskrivning ser man att det patentet var menat för ”[…] användning i 

elektriska tempereringssystem för artilleriprojektiler, såsom granater eller dylikt.”77  

Det finns några viktiga skillnader mellan första och andra världskriget som kan förklara att 

satsningarna under kriget såg så olika ut. Den första är att relationerna till den viktigaste 

kunden nämligen staten, kördes i botten på grunda av försenade eller uteblivna leveranser, 

tidigt under första världskriget. Under andra världskriget var det snarare tvärt om. Relationen 

kan ses som ömsesidigt god under andra världskriget. Sverige hade också börjat planera för 

en ny försvarsdoktrin. Neutralitetsdoktrinen gick ut på att man skulle investera långsiktigt i 

försvaret för att kunna försvara landets neutralitet mot vilka fiender det än skulle kunna gälla. 

Det andra är att Bofors som en del av det ramavtalet man skrev med industrikommissionen, 

hade gjort stora investeringar i produktionen av försvarsmateriel vilket innebar att man hade 

en betydligt högra produktionskapacitet av försvarsmateriel än innan kriget. Detta ander jag 

vara två viktiga förklaringar till att Bofors satsade så mycket av sin innovativa verksamhet på 

försvarsmaterieltillverkningen. Båda förklaringarna kan dessutom knytas till den förändrade 

efterfrågan.  

Om vi återknyter till Schmookler och hans teori om en efterfrågestyrd innovativ verksamhet 

har vi ett till tydligt empiriskt exempel som stödjer hans tes. Bofors ansåg att efterfrågan på 

försvarsmateriel skulle vara hög även på lång sikt och det avspeglades i deras patentstrategi. 

Men för Bofors under andra världskriget kan också Nathan Rosenbergs problematisering av 

Schmooklers tes bidra till förklaringen. Eftersom man investerat så mycket i produktionen av 

försvarsmateriel för att klara den kraftigt ökade efterfrågan under andra världskriget skulle 

kostnaden för att byta teknisk och produktmässig inriktning bli väldigt hög vilket bidrog till att 

man fortsatte satsningen på försvarsmateriel.   

                                                           
76 http://www.prv.se/upload/dokument/Patent/spd/klassystem/DPK/21.pdf 
77 www.prv.se patentnummer: 109549 

http://www.prv.se/upload/dokument/Patent/spd/klassystem/DPK/21.pdf
http://www.prv.se/
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Det kalla kriget78 

Sveriges upprustning 

Den neutrala ställning som Sverige intog under andra världskriget började vid slutet av 1940-

talet att ifrågasättas av flera länder. År 1947 hade blockformationerna i världen gått så långt 

att Sverige kände sig tvungna att agera. Man föreslog då en försvarsallians mellan Sverige, 

Norge och Danmark, som skulle vara neutral gentemot det som senare kom att bli NATO och 

Warszawapakten. USA var mycket kritiskt till en nordisk försvarsallians och gick så långt som 

att hota med att inte sälja några vapen till den neutrala alliansen. USAs negativa inställning 

var en av förklaringarna till att Norge valde att gå med i Atlantpakten 1949 eftersom man inte 

ville försämra de relationer man byggt upp till flera länder som samtidigt blev medlemmar i 

Atlantpakten.79 

När planerna på den nordiska alliansen föll stod Sverige ensamma och utan politiska garantier 

om militär hjälp vid en väpnad konflikt. Detta i kombination med att relationen till 

Sovjetunionen blev mer och mer ansträngd och att flera allvarliga incidenter inträffade som 

till exempel nedskjutning av försvarsmaktens DC3:a gjorde att Sverige efter en tid av minskade 

försvarsanslag återigen startade en upprustning.  

Försvarets efterfrågan under kalla kriget 

Det stod i slutet av 1940-talet klart att neutralitetsdoktrinen, som var den långsiktiga planen 

för hur Sverige skulle försvaras mot yttre fiender, inte var tillräcklig för att möta 1950-talets 

hotbild. I figur 13 kan vi tydligt se att 1950-talets hotbild möttes med en expansion av både 

försvaret i stort och att kraftigt ökad försvarsmaterielanskaffning. Försvarets expansion var 

dock tillfällig. Efter 1955 börjar de totala försvarskostnaderna i förhållande till statsbudgeten 

sjunka stadigt år efter år samtidigt som kostnaden för försvarsmateriel ökade ända fram till 

1970-talet.80 Under denna period kan vi se en ökad efterfrågan men sammansättningen verkar 

också ha bytt karaktär till allt kostsammare materiel per försvarsanställd. 

 

                                                           
78 Jag kommer här att avgränsa mig till perioden 1945-1960, och främst fokusera på 1950 då Sverige som ett 
svar på det instabila politiska läget återigen går in i en period där man delvis mobiliserar. 
79 Olsson(1977) s.184 
80 Olsson(1977) s.185 
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Figur 13. Totala försvarsutgifter för löner, utbildning och övrigt för armén, marinen och flygvapnet samt 

totala försvarsutgifter för materielinköp 1945-196081 i 1970 års fasta priser. 

 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt(1953) 

 

Karaktären på efterfrågan och beställningar 

Försvarsdoktrinen under andra världskriget och under 1950-talet gick ut på att om Sverige 

blev attackerade så skulle den invaderande fienden mötas antingen utanför svenskt 

territorium eller på gränsen till Sverige. Denna försvarsstrategiska tanke och lärdomarna från 

andra världskriget gjorde att den svenska försvarsmaterielanskaffningen fick en mer 

högteknologisk karaktär, och att flygvapnet var den försvarsgren som prioriterades.82 

I figur 14 kan vi se att hur Sveriges försvarsstrategi avspeglades i materielkostnaderna. Till 

skillnad från andra världskriget då kvantitet gick före kvalitet, ser vi att försvaret under 1950-

talet satsade betydligt mer på flygvapnet än tidigare. Man får emellertid ta i beaktande att 

flygvapnets kostnader är av en annan karaktär än arméns, då flygplan och robotsystem har en 

mycket högre engångskostnad än till exempel artilleri och kanoner. 

 

 

                                                           
81 Kostnad för lön, utbildning och övrigt har endast gått att följa fram till 1954/55 
82 Olsson(1977) s.186-187 
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Figur 14. Totala materielanskaffningsutgifter fördelat på armén, marinen och flygvapnet. 

 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt(1953) 

Leveranstiderna på flygvapnets försvarsmateriel var också längre än för armén vilket innebar 

att den stora kostnadsökningen i slutet av 1950-talet kan kopplas till sådant man efterfrågade 

redan vid början av årtiondet men inte kunde anskaffa. Sverige var mycket noga under 1950-

talet med att inte bli beroende av försvarsmateriel från något annat land vilket innebar att 

man ansträngde sig så mycket som möjligt för att köpa från svenska tillverkare. Mindre än tio 

procent av allt försvarsmateriel införskaffades från utlandet.83 

Bofors produktion under kalla kriget 

För Bofors var den största skillnaden mellan de två världskrigen och kalla kriget att man inte 

längre var bundna via avtal till industrikommissionen och prisbyrån. Trots att det svenska 

försvarets efterfrågan på försvarsmateriel ökade kraftigt hade Bofors möjlighet att exportera 

försvarsmateriel till andra länder. Det svenska försvaret kvarstod dock som Bofors i särklass 

största kund.  

Marinbeväpning kom under kalla kriget att vara ett av Bofors viktigaste områden. Den svenska 

marinen inledde vid andra världskrigets slut ett stort moderniseringsprojekt av marinpjäserna. 

Uppdraget gick till Bofors som tillverkade både torn och pjäser till de flesta av de svenska 

jagarna. Det var också Bofors marinpjäser som ledde fram till Bofors största exportorder 

                                                           
83 Olsson(1977) s.186 
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någonsin. Det var det holländska försvaret som gjorde en beställning på tre stycken 

vapensystem. Dessa vapensystem var inte utvecklade utan Bofors blev en del i det holländska 

utvecklingsprogrammet. Vapensystemen bestod av en luftvärnsautomatkanon i dubbeltorn, 

ett antiubåtssystem och ett system för lysskjutning. Bofors hade ända fram till 1960-talet upp 

till 40 anställda stationerade i Holland.84 

En mycket viktig del av Bofors produktion under kalla kriget var luftvärnskanonerna. Bofors 

hade under andra världskriget haft stora framgångar med tillverkningen av 40 mm 

luftvärnspjäser som licenstillverkat av båda sidor under andra världskriget. Efter andra 

världskrigets slut fortsatte utvecklingen av denna luftvärnspjäs och 1953 blev den senaste 

versionen L/70 NATO-standard, vilket var en stor framgång för Bofors. Luftvärnspjäsen köptes 

inte bara av armén utan marinenen köpte också en fartygsanpassad version.85 

Bofors tillverkade sedan1930-talet en automatkanon som var avsedd för flygplan. I slutet av 

1940-talet förbättrade Bofors denna 20 mm flygplanskanon och fick beställningar av svenska 

staten på 900 stycken som skulle monteras på A 32 Lansen. Under 1950-talet tillverkade 

Bofors även stora volymer ammunition till det svenska flygvapnet samt sprängraketer.86 

Bofors ekonomi under kalla kriget 

De ekonomiska förutsättningarna för Bofors var under kalla kriget goda. Det svenska försvaret 

uppvisade en ökad efterfrågan på krigsmateriel samtidigt som Bofors återigen hade 

möjligheten att exportera sina produkter. Eftersom produktionskapaciteten var begränsad 

och exporten av försvarsmateriel var förhållandevis dyr lät Bofors flera länder licenstillverka 

sina produkter, främst luftvärnskanonerna. Man ställdes emellertid inför en märklig 

marknadssituation då USA efter andra världskriget började sälja ut restlager av Bofors 

luftvärnskanon som man tillverkat under kriget.87 

Bofors hade under kalla kriget en omfattande civilproduktion där järn- och stålproduktion 

utgjorde den största. Ett område företaget hade satsat mycket på var civilkemiområdet som 

var en spinoff från den kemiska produktionen av ammunition. De civila delarna gick emellertid 

dåligt ekonomisk, främst beroende på den internationella konkurrensen som efter kriget blivit 

                                                           
84 Fransson(1996) s.204-205 
85 Fransson(1996) s.216 
86 Fransson(1996) s.245-248 
87 Fransson(1996) s.213-218 
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allt större. Styrelsen nämnde den ökade internationella konkurrensen på 

civilproduktionsområdet i nästan alla årsredovisningar under 1950-talet.88 

Detta resulterade sammantaget i att vinsterna under kalla kriget inte var lika höga som under 

andra världskriget, men avkastningen på det egna kapitalet var ändå klart godkänd ur 

aktieägarsynpunkt, åtminstone till och med 1954 (figur 15).  

Figur 15. Vinst som andel av eget kapital 1945-1960 

 

Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar 

Teknisk utveckling under Kalla kriget 

Kalla kriget var en period i Bofors historia då utvecklingsprojekten var många. På ett annat sätt 

en tidigare var det försvaret som la fram utvecklingsprojekten och Bofors som drev 

utvecklingsarbetet. Pansarvärnet var en var en försvarsgren som prioriterades starkt inom 

armén under kalla kriget. Det blev allt viktigare att kunna värja sig mot de ständigt utvecklande 

pansarvagnarna. Arméförvaltningen och Försvarets forskningsanstalt inledde ett 

planeringsarbete och utförde inledande tester, sedan gick uppdraget till Bofors att ta fram ett 

nytt pansarvärnssystem till armén.89  

Bofors hade en viktig roll i flygvapnets utveckling under andra världskriget. Man fick i uppdrag 

att tillverka hela vapensystem till de nya flygplansmodeller som flygvapnet började använda. 

Olika typer av jaktraketer fick störst prioritet eftersom jaktflyget var den mest prioriterade 

                                                           
88 Bofors årsredovisningar 1950-1960 
89 Fransson(1996) s.231-233 
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försvarsgrenen av alla efter att man sett hur viktigt jaktflyget varit för England under 

krigsåren.90 

Även på exportsidan kan vi se hur Bofors under kalla kriget går från att erbjuda 

försvarsmateriel till att bli en utvecklingspartner. Den holländska jättebeställnings Bofors får 

på marina pjäser och antiubåtsystem innefattar inte bara produktion och leverans av 

produkter utan Bofors är med och utformar vapensystemen tillsammans med den holländska 

militären.91 

Man kan se en tydlig förändring i utvecklingsarbetena mellan första världskriget, andra 

världskriget och kalla kriget. Under världskrigen handlade utvecklingsarbetena mer om att 

kunna erbjuda en så bra produkt som möjligt och sedan kunna anpassa den till exempel ett 

svenskt fartyg. Kalla krigets utvecklingsarbete har mer karaktären av att man utvecklar system 

som försvaret vill ha, och som försvaret betalar utvecklingskostnaderna för. Denna tendens 

fanns redan under andra världskriget då försvaret började gå in och stödja Bofors ekonomiskt 

och detta utvecklades sedan under 1950-talet till att försvaret drev utvecklingen via till 

exempel försvarets forskningsanstalt.92 

Bofors patent under kalla kriget 

Bortsett från 1951 och 1956 var Bofors patentering relativt jämn i sin frekvens. Totalt får man 

293 patent godkända åren 1945-1960. En övervägande majoritet går att härleda till 

försvarsmaterielproduktionen. 40 patent kan direkt kopplas till Bofors satsning på att utveckla 

den civilkemiska grenen av företaget. 1951 års kraftiga stegring i patentfrekvensen har delvis 

att göra med att Bofors tar ut 10 patent som direkt går att knyta till det civilkemiska området. 

Samma sak gäller stegringen 1956 där åtta av 38 patent går att härleda till civilkemiområdet 

(figur 16).93  

 

 

 

                                                           
90 Fransson(1996) s.245-248 
91 Bofors årsredovisningar 1950-1960, Fransson(1996) s.204 
92 Olsson(1977) s.184-187, Fransson(1996) s.187-258 
93 Patenten som går att härleda till det civilkemiska området tillhör klass 12: Kemiska förfaranden och 
apparater som inte omfattas av specialklasser. 



48 
 

Figur 16. Antal beviljade patent, antal beviljade patent i glidande femårsmedelvärde och total kostnad för 

anskaffning av försvarsmateriel 1910-1925. 1970 års fasta priser. 

 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, Statsliggaren för 

specialutgiftsstaterna och Aktuellt och Historiskt(1953). Egen bearbetning av uppgifter från Patent och 

registreringsverket. 

När man undersöker Bofors patent under kalla kriget i detalj märker man att väldigt många 

patent går att härleda till utvecklingsprojekt som leddes av staten genom försvarets 

forskningsanstalt. Försvarets flygvapensatsning går till exempel att återfinna i patent nummer 

138133,139835 och 142052.94 Samma gäller Bofors antiubåtssystem som man återfinner i till 

exempel patent nummer 153372. Även andra statliga projekt som inte finns med i litteraturen 

om Bofors går att finna. Mest anmärkningsvärt är troligtvis patent nummer 173371 och 

175037 som båda är patent på delar till någon typ av kärnreaktor.  

Statens efterfrågan kan ha påverkat Bofors patentering under kalla kriget på flera sätt. Ser 

man till patentstatiken och patentens innehåll så ser man en direkt koppling till hur statens 

efterfrågan förändrats. Men relationen mellan staten och Bofors är inte densamma som under 

de två tidigare undersökningsperioderna. Som jag har visat så tar staten ett helt annat ansvar 

för utvecklingen av försvarsmateriel och försvaret driver och finansierar tillsammans med 

Bofors utvecklingen av det materiel som de sen köper från Bofors. Detta innebär att 

                                                           
94 Detta kan man se om man jämför Fransson(1996) s.247 där han redogör för utvecklingsprojekten, med 
patentinformationen i dessa patentnummer. 
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utvecklingskraften i företaget, från att under fösta och andra världskriget funnits i 

”företagsamheten” nu flyttat över till att vara helt beroende av relationen till staten.  

Eftersom en lyckad innovativ verksamhet inom utvecklingsprojekten som drevs tillsammans 

av Bofors och försvarets forskningsanstalt resulterade i försäljning och avkastning så går det 

inte längre att applicera Schmooklers tes på Bofors produktion av försvarsmateriel. Enligt 

Schmookler måste det finnas ett visst mått av risk i den innovativa verksamheten för att 

företagen ska ta beslut om vad de ska lägga sin utvecklingskraft på, men under kalla kriget så 

sker detta utvecklingsarbete till stor del i symbios med staten.  

Avslutning 

Sammanfattning 

Denna undersöknings syfte har varit att förstå hur statens förändrade efterfrågan på 

försvarsmateriel påverkade Bofors ABs produktion och ekonomi, samt hur efterfrågan på 

försvarsmateriel påverkade den innovativa verksamhetens intensitet och inriktning hos Bofors 

både på kort och också lång sikt. 

För att sammanfatta kan vi se att statens förändrade efterfrågan på försvarsmateriel har haft 

stark påverkan på Bofors produktion, ekonomi och innovativa verksamhet. Det finns dock 

viktiga skillnader mellan de undersökta tidsperioderna. Första världskrigets efterfrågan på 

försvarsmateriel resulterade i en starkt ökad orderstock för försvarsmateriel hos Bofors. 

Företaget klarade inte att hålla leveranstiderna på grund av att produktionsanläggningarna 

var hårt ansträngda av den kraftigt ökade produktionen. Bofors hade också accepterat fasta 

priser i leveransavtalen vilket bidrog till att Bofors i stort sätt inte gjorde någon vinst på 

försvarsmateriel. Bofors civilproduktion gjorde dock stora vinster under första världskriget 

vilket bidrog att företaget totalt gick väldigt bra ekonomiskt. Den förändrade efterfrågan 

påverkan också den innovativa verksamheten som jag har undersökt via Bofors patentering. 

När jag studerat Bofors patentdata såg jag att Bofors patentering försvarsmateriel i stort sätt 

upphör under första världskriget och Bofors patenterar en rad uppfinningar som går att 

härleda till produktionsförfaranden. Det är rimligt att anta att dessa patent kommer sig av 

produktionsproblemen som den ökade efterfrågan skapade. Utifrån spekulationer om hur 

efterfrågan skulle se ut på lång sikt valde Bofors styrelse att företaget skulle inrikta sig mer på 
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den civila produktionen. Detta går också att se i patentklassernas förändring under första 

världskriget. 

Statens efterfrågan på försvarsmateriel var under andra världskriget så omfattande att den 

upptog hela Bofors produktionskapacitet för eget bruk, detta ledde också till att Bofors 

civilproduktion nästan upphörde helt eftersom produktionen av försvarsmateriel 

prioriterades. Ett ramavtal slöts mellan Bofors och industrikommissionen där Bofors 

produktion, priser och leveranser regleras. Detta ramavtal för försvarsmaterielproduktionen 

var ekonomiskt mer fördelaktigt än de avtal Bofors ingick med försvaret under första 

världskriget och Bofors gjorde stora ekonomiska vinster. 

Bofors patentering ökar kraftigt en bit in i andra världskriget och detta går att härleda till ökad 

satsning på utveckling av försvarsmateriel. Totalt sätt dominerar försvarsmateriel patenten 

under andra världskriget vilket är motsatsen till hur det såg ut under första världskriget. Detta 

kan kopplas till efterfrågan eftersom det svenska försvaret börjat arbeta efter en ny 

neutralitetsdoktrin där man beslutat sig för att satsa mer på försvaret men även långsiktigt 

vilket gjorde att Bofors på lång sikt kunde se en stark efterfrågan på försvarsmateriel. 

Den ökade efterfrågan på försvarsmateriel fick under kalla kriget andra implikationer för 

Bofors än under första och andra världskriget. Den största skillnaden för Bofors var att 

företaget under denna period exporterade betydligt mer till andra länder även fast svenska 

staten fortfarande var den enskilt största kunden. Karaktären på produktionen var också 

annorlunda. Bofors blev under denna period en del i utvecklingen av skräddarsydda 

vapensystem för svenska försvaret, och till viss del holländska försvaret till skillnad från första 

och andra världskriget då produktionen och teknikutvecklingen handlade om att producera så 

bra ”kanoner” som möjligt.  

Bofors patentering under kalla kriget håller en relativt jämn frekvens. Bofors patenterar ett 

antal uppfinningar som kan härledas till deras civilkemiska område men en stor majoritet av 

patenten tillhör försvarsmateriel. Många av försvarsmaterielpatenten går att härleda till de 

utvecklingsprojekt som drev tillsammans mellan Bofors och försvarets forskningsanstalt.  
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Diskussion  

Uppsatsen har visat på hur statens efterfrågan på försvarsmateriel påverkat Bofors 

produktion, ekonomi och innovativa verksamhet. Resultaten har svarat på ett antal 

vetenskapliga frågor men bidragit till att än fler frågor väckts.  

Återknyter vi till Dahméns begrepp utvecklingskraft märker vi att det sker en förflyttning av 

fokus kring andra världskriget. Vid både första och andra världskriget är den innovativa 

verksamheten en tydlig och viktig del i Bofors utvecklingskraft vilket syns både i litteraturen 

och också källorna. Efter andra världskriget är den innovativa verksamheten som 

utvecklingskraft mer diffus i sin karaktär, troligtvis eftersom mycket av de viktiga besluten 

kring innovativ verksamhet drivs av staten. Det vore intressant att fortsätta att undersöka hur 

institutionalisering av teknisk utveckling har sett ut i Sverige under 1900-talet, inte bara för 

försvarsmaterielindustrin utan det vore intressant att se om liknande mönster kan hittas i 

andra industrigrenar.    

En av de intressantaste frågorna som väckts av denna undersökning är patentens funktion 

som handelsvara. Relationen mellan Bofors och svenska staten utvecklas till något som många 

säkert skulle kalla ett militärindustriellt komplex och Bofors verkar få ensamrätt på 

innovationer som staten själva beställt och till stora delar finansierat via försvarets 

forskningsanstalt. Hur affärsuppgörelsen såg ut för att Bofors skulle få patenten vore ytterst 

intressant att forska vidare i, och att ta reda på hur insatsfördelningen såg ut i 

utvecklingsprojekten som drevs tillsammans mellan försvarets forskningsanstalt och Bofors.  
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Appendix 1 
Patentnummer Klass Patenttid från Beviljat den Publicerat 

den 

12914   1900-12-12  1901-08-10 

13856   1901-01-15  1902-03-01 

13195   1901-04-09  1901-10-26 

13994   1901-07-13  1902-04-12 

14288  12:a1 1901-08-10  1902-06-07 

15609  62:d 1902-02-11  1903-04-11 

15608  62:b 1902-02-11  1903-04-11 

14897  62:c 1902-02-19  1902-10-25 

14896  62:c 1902-02-19  1902-10-25 

14899  62:c 1902-02-25  1902-10-25 

15478  62:k 1902-02-25  1903-03-07 

14900  62:k 1902-03-03  1902-10-25 

18387  43:g 1903-01-20  1904-10-22 

16758  62:b 1903-04-30  1903-12-12 

16759  62:c 1903-05-04  1903-12-12 

16682  62:c 1903-05-18  1903-11-28 

18668  62:c 1903-11-20  1904-12-17 

20688  62:k 1904-08-20  1906-04-14 

22105  9:b 1906-01-27  1907-03-09 

22716  62:b 1906-03-27  1907-07-06 

23568  62:b 1906-11-16  1907-11-30 

24463  43:h 1906-12-24  1908-04-04 

28313  62:k 1907-01-12  1910-02-05 

24906  38:a 1907-04-29  1908-06-13 

25822  62:c 1907-10-25  1908-11-07 

27787  62:h 1907-10-25  1909-12-18 

29752  62:h 1907-10-25  1910-11-05 

35228  62:h 1907-10-25  1913-07-23 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=7%2FVxTU5l6zk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=30&start=33
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zUJxAp92U0c%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=43
http://was.prv.se/spd/patent?p2=SyrAPziQbu4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=30&start=32
http://was.prv.se/spd/patent?p2=elPmP9wLWFg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=42
http://was.prv.se/spd/patent?p2=A0ymwgWcx5s%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=41
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2BDWDbaUjUTw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=47
http://was.prv.se/spd/patent?p2=BY39A4ZXmF4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=48
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Rou166Rlpkc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=30&start=38
http://was.prv.se/spd/patent?p2=cGFJz%2BprBH4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=30&start=39
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0O2GRAn5Lts%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=30&start=37
http://was.prv.se/spd/patent?p2=L79DDPw5z5o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=49
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nWiiRZCJB6M%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=30&start=36
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8%2BHMbwnS%2Bm4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=51
http://was.prv.se/spd/patent?p2=E7BMMJShO2g%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=45
http://was.prv.se/spd/patent?p2=eOjuODMuqFM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=44
http://was.prv.se/spd/patent?p2=mum4VXbvkno%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=40&start=46
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vl9M5dzN784%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=50
http://was.prv.se/spd/patent?p2=96XEraRaKk0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=52
http://was.prv.se/spd/patent?p2=e9%2FMKfy7RHo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=55
http://was.prv.se/spd/patent?p2=BqaRrULnTYA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=54
http://was.prv.se/spd/patent?p2=mljUmhWA4FI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=53
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WtDJLQ%2FTd%2BI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=58
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WK2CyBihNKY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=65
http://was.prv.se/spd/patent?p2=dBieAHXTU%2B8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=57
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xXXQZAKR614%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=56
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2F5k22aY67VA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=50&start=59
http://was.prv.se/spd/patent?p2=RqJBV%2BoJ6cM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=63
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lou6ITq%2BmhY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=75
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26580  62:k 1907-10-30  1909-03-20 

29224  62:b 1908-03-23  1910-07-23 

32905  62:c 1908-11-18  1912-05-29 

36280  62:h 1908-11-20  1914-02-25 

32726  62:c 1909-02-11  1912-04-24 

31250  62:m 1909-06-08  1911-07-29 

30293  62:d 1909-12-27  1911-02-11 

33217  62:d 1909-12-31  1912-07-17 

31979  62:k 1910-05-11  1911-12-16 

31647  62:k 1910-06-03  1911-10-07 

31582  62:k 1910-06-08  1911-09-23 

35011  12:a1 1910-12-15  1913-06-18 

34505  12:a1 1910-12-29  1913-03-12 

34738  62:k 1911-04-10  1913-04-30 

35554  62:h 1912-03-28  1913-09-24 

40292  72:i 1913-11-01  1916-03-01 

41967  72:i 1914-04-23  1917-01-31 

38739  72:i 1914-05-23  1915-04-28 

39495  72:d 1914-11-25  1915-10-06 

41503  72:c 1915-02-22  1916-10-25 

42899  72:i 1915-07-16  1917-08-01 

42240  72:c 1915-12-06  1917-03-21 

43139  72:i 1916-03-30  1917-10-03 

44032  72:c 1916-03-31  1918-05-08 

48601  78:e 1918-04-25  1921-02-16 

45464  49:a 1918-08-31  1919-05-28 

49443  42:b 1918-08-31  1921-06-15 

48678  42:b 1918-08-31  1921-03-02 

48192  49:b 1918-10-08  1920-12-22 

46388  12:o 1918-11-07  1920-01-21 

46906  47:a 1918-11-25  1920-04-28 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZqG6D2V2sBE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=60
http://was.prv.se/spd/patent?p2=GKbUyguzNio%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=64
http://was.prv.se/spd/patent?p2=kzO3nw1tVIU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=72
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ImEA3YqNXzo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=81
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5W%2Fz18lRZ3U%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=73
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jJsFigN%2BICM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=69
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1rIF1k4veb4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=70
http://was.prv.se/spd/patent?p2=h54fT6UEB3E%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=71
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Szsdre5lkeA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=66
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0m4HSNO6BN8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=67
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7eWLcX2g7Xk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=60&start=68
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ocjlvw51aXg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=77
http://was.prv.se/spd/patent?p2=D2HKudWN9vw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=79
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Dh2ZIPMluJU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=78
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zq4deYo8Nh0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=70&start=74
http://was.prv.se/spd/patent?p2=p%2Fli7VJ9%2FnM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=85
http://was.prv.se/spd/patent?p2=X3zlyVWTM9M%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=90&start=90
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xxCnDdw7vwc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=83
http://was.prv.se/spd/patent?p2=I%2BlylWlZ2iw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=82
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Uckoo0NTn3Y%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=84
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vE2x1qRHLtg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=87
http://was.prv.se/spd/patent?p2=njGUObIqPMw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=89
http://was.prv.se/spd/patent?p2=4xT1SFka53s%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=80&start=86
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gsl7WNISwx4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=90&start=93
http://was.prv.se/spd/patent?p2=BcGjS%2BC%2F62I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=109
http://was.prv.se/spd/patent?p2=LJalbtkeTt8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=90&start=96
http://was.prv.se/spd/patent?p2=O1cB3Y4n2AI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=106
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JeTVGYgBAZo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=107
http://was.prv.se/spd/patent?p2=MGlG8%2BNS3Lc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=90&start=97
http://was.prv.se/spd/patent?p2=HeyqTvqa82Q%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=103
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6yYnSS38rh0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=101
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54527  72:d 1918-12-14  1923-05-09 

48465  46:c 1918-12-30  1921-02-02 

47557  47:a 1919-01-07  1920-08-11 

48635  45:a 1919-04-17  1921-02-23 

48514  45:a 1919-05-23  1921-02-09 

46887  78:c 1919-07-14  1920-04-21 

49856  72:c 1919-07-25  1921-08-10 

50048  47:b 1919-08-29  1921-09-14 

53248  45:a 1921-02-05  1923-02-21 

53273  72:i 1921-06-18  1922-12-20 

53119  72:i 1921-06-18  1922-11-29 

56792  72:c 1922-07-15  1924-05-27 

57896  72:i 1922-12-20  1924-11-18 

58907  72:i 1922-12-20  1925-05-26 

60334  72:i 1923-12-14  1926-03-02 

58603  72:i 1924-01-07  1925-04-07 

63837  72:c6 1925-09-03  1927-09-27 

62925  72:c8 1926-02-24  1927-05-03 

64072  20:i8 1926-03-10  1927-11-08 

65967  72:c6 1926-10-11  1928-09-11 

69120  78:c9 1926-11-12  1930-03-26 

70673  72:c8 1926-12-04  1930-11-18 

70346  78:e4 1928-05-19  1930-09-30 

70675  72:d17 1928-05-30  1930-11-18 

69728  72:d17 1928-05-30  1930-07-01 

69653  72:d19 1928-11-05  1930-06-17 

71132  72:c6 1929-01-12  1931-02-10 

69287  20:i5 1929-01-12  1930-04-25 

69888  72:d19 1929-01-17  1930-07-22 

70246  72:c8 1929-03-11  1930-09-16 

70247  72:c6 1929-03-30  1930-09-16 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=selczAFf3J4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=116
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rKgB1uhnGQs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=111
http://was.prv.se/spd/patent?p2=J2gZIbs7Hpg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=90&start=98
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5plP5m98kMo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=108
http://was.prv.se/spd/patent?p2=T8L1jgZIJMA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=110
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5AJqsMRmGpU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=102
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qF8a5IkRvn4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=105
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jU2iiyHC4kc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=100&start=104
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tLHkHL66Wik%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=113
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XjFqaKorEF4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=112
http://was.prv.se/spd/patent?p2=g4%2F7FdpT1u8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=114
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Mxj5IPJ7Ftc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=118
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qwhDK7e4Dcs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=117
http://was.prv.se/spd/patent?p2=no3LgOqTXU4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=110&start=119
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Z%2FqUX%2BE7FoU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=120&start=122
http://was.prv.se/spd/patent?p2=x3OUCvh5f%2FQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=120&start=121
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rUdSx%2FvxIyk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=120&start=124
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hJew%2FiDVA%2Bk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=120&start=126
http://was.prv.se/spd/patent?p2=COxn1k3ISG0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=120&start=123
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FJgd5YdzsBE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=120&start=127
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ALUTPJEaQgE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=143
http://was.prv.se/spd/patent?p2=MeSANuaoMgY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=134
http://was.prv.se/spd/patent?p2=d2jXYTAZKnw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=135
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZnKm0kqx%2BQo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=133
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Dnd%2Fe3tSqyA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=139
http://was.prv.se/spd/patent?p2=2742JnkoxB4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=140
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WGJgjvobHqo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=132
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JGyZNolpTrc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=141
http://was.prv.se/spd/patent?p2=fFY%2BevVIgow%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=138
http://was.prv.se/spd/patent?p2=m%2BbaeOfXRHc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=137
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6BjBmVGwfNU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=130&start=136
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81083  49:h11 1930-08-14  1934-07-31 

75675  72:i3 1930-10-31  1932-10-25 

76305  72:i2 1931-01-19  1933-01-17 

76304  72:c6 1931-04-01  1933-01-17 

80952  19:a14 1932-02-02  1934-07-17 

80311  72:h11 1932-06-12 1934-03-01 1934-05-01 

79855  72:c15 1932-06-22  1934-03-13 

79338  72:d1 1932-06-22  1934-01-09 

80926  72:d1 1932-06-22 1934-05-09 1934-07-10 

86956  31:c10 1932-11-19 1936-05-28 1936-07-28 

89010  31:c:10-06 1932-11-19 1937-02-11 1937-04-13 

81879  72:i3 1932-12-03  1934-10-30 

80229  72:d19 1932-12-20 1934-02-22 1934-04-24 

82934  72:h7 1933-06-10 1935-01-17 1935-03-19 

82759  72:h11 1933-07-01  1935-02-26 

81553  47:b12 1933-07-01  1934-09-25 

81506  72:i3 1933-07-11  1934-09-18 

91493  31:c:10-06 1933-07-29 1937-12-16 1938-02-17 

83300  72:c15 1933-10-11 1935-02-28 1935-04-30 

85052  63:c30 1934-02-23 1935-10-10 1935-12-10 

83296  63:c30 1934-02-23 1935-02-28 1935-04-30 

85153  31:c17 1934-03-15 1935-10-31 1935-12-31 

83957  72:i3 1934-04-20 1935-05-23 1935-07-23 

87708  72:f15 1934-06-06 1936-08-20 1936-10-20 

88985  72:f:15-02 1934-08-10 1937-02-04 1937-04-06 

86215  72:d4 1934-09-10 1936-02-27 1936-04-28 

87469  72:c6 1934-11-23 1936-07-23 1936-09-22 

88921  72:c:5/04 1935-01-02 1937-01-28 1937-03-31 

89796  72:f:15/02 1935-11-16 1937-05-20 1937-07-20 

91797  72:c:5/04 1936-06-11 1938-01-12 1938-03-18 

90714  72:c7 1936-06-22 1937-09-22 1937-11-02 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=xfnBI8auGJ0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=152
http://was.prv.se/spd/patent?p2=B%2Bzt2RsSXu8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=146
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ARpe47Bpn%2B8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=144
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0XV4GPBZII0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=145
http://was.prv.se/spd/patent?p2=CI1U65wK60I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=153
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8OgJE35SEiU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=156
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KM0Ghz9ZoMI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=159
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YelJKq8dgUE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=147
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rCQyYyw2xGI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=154
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5YxKkRE7y3o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=169
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FA%2BP0t4mXRw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=175
http://was.prv.se/spd/patent?p2=io5gFFrXQWQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=149
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EG5K%2B8etEOI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=157
http://was.prv.se/spd/patent?p2=E7V5oBFKWjw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=165
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JdWBPozisPo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=140&start=148
http://was.prv.se/spd/patent?p2=4nTEGJYRHy4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=150
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VzrHumzLBzo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=150&start=151
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7oiiiA0%2F5sg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=171
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lCIPAzqsUkw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=163
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2BY5PXe1ZScc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=161
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YrNmTo03MUc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=164
http://was.prv.se/spd/patent?p2=MifzG1kKO84%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=160
http://was.prv.se/spd/patent?p2=MjY7ZeNwoy4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=162
http://was.prv.se/spd/patent?p2=e4lEKaZA0AM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=167
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ob0TUhZ%2BzIA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=176
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Mo1tLTUG2Jk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=170
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FnVo8%2BUYTVQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=160&start=168
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hAQU1Yecv3U%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=177
http://was.prv.se/spd/patent?p2=icxsJgsAKYw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=174
http://was.prv.se/spd/patent?p2=cANGjYQaSAU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=185
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2BLU6VPyCSbo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=173
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92312  72:f11 1936-08-20 1938-03-10 1938-05-11 

100512  72:i6 1936-10-03 1940-10-17 1940-12-17 

92830  63:c:27-01 1936-10-12 1938-05-12 1938-09-23 

94551  72:c15 1936-11-12 1938-11-17 1939-02-09 

93251  72:i:3/09 1937-03-12 1938-06-22 1938-11-11 

95426  72:i:3/03 1937-09-14 1939-02-09 1939-04-13 

107732  72:c:15 1937-11-16 1943-04-21 1943-06-22 

97572  72:i:3/03 1938-02-17 1939-10-05 1939-12-05 

96778  72:c:6/01 1938-03-03 1939-07-06 1939-09-05 

96779  72c:5/02 1938-03-26 1939-07-06 1939-09-05 

103560  72:d:19/07 1938-04-08 1941-11-20 1942-01-20 

95274  72:h10 1938-04-08 1939-01-26 1939-03-30 

100214  72:c3 1938-08-20 1940-09-05 1940-11-05 

100865  72:d:21/01 1938-08-22 1940-12-12 1941-02-11 

101075  72:i:3/03 1938-11-19 1941-01-09 1941-03-11 

101074  72:i:3/03 1938-11-19 1941-01-09 1941-03-11 

101601  72:i:6 1939-01-23 1941-03-13 1941-05-13 

102682  72:i:3/03 1939-02-23 1941-07-31 1941-09-30 

124186  72h:7/05 1939-02-23 1949-01-05 1949-03-01 

109549  21:g:12-01 1939-07-12 1943-11-18 1944-01-18 

122758  72c:8/03 1939-11-09 1948-07-15 1948-09-14 

98004  49:l12 1939-12-07 1938-07-15 1940-02-06 

118924  72 d:1/01 1940-01-27 1947-03-27 1947-05-27 

107432  72:i6 1940-02-07 1943-03-18 1943-05-18 

107433  72:i6 1940-06-15 1943-03-18 1943-05-18 

113414  72:d:17-01 1940-11-22 1945-01-03 1945-03-06 

124611  21c:46/01 1941-01-31 1949-02-10 1949-04-12 

114508  72:i:3/03 1941-04-15 1945-05-09 1945-07-10 

114507  72:i:3/03 1941-04-15 1945-05-09 1945-07-10 

135545  72f:15/05 1941-04-28 1952-01-31 1952-04-29 

116858  72:i:3/03 1941-04-29 1946-05-16 1946-07-16 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=cIKZyrzEd2k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=184
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lvRrRw8EaAg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=190&start=193
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EF6q2zvjXc4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=183
http://was.prv.se/spd/patent?p2=P%2F%2F9R5ztynY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=170&start=178
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sdYwpOmPiWE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=182
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WA7Q1l2jSyM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=190&start=190
http://was.prv.se/spd/patent?p2=OGHk7rQdgC4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=205
http://was.prv.se/spd/patent?p2=yG55kPonDUQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=187
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8WJ479QTs38%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=189
http://was.prv.se/spd/patent?p2=BCiqsAflX6Y%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=188
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lZcYT8pM0PQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=190&start=198
http://was.prv.se/spd/patent?p2=206SuVepwuE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=190&start=191
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aJ%2By4Ioh4Kg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=190&start=194
http://was.prv.se/spd/patent?p2=CGnPf4ESvX8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=190&start=192
http://was.prv.se/spd/patent?p2=LSvaKiRl8nM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=201
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6upiYAwaFbg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=202
http://was.prv.se/spd/patent?p2=DOr2jr0v9tY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=200
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Rlv9Z0pewFg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=190&start=199
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7HK8EZl3qMw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=288
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ViMyARd7S0I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=203
http://was.prv.se/spd/patent?p2=iAWEJj6fvj8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=272
http://was.prv.se/spd/patent?p2=h%2FmK%2FMQVDGk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=180&start=186
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vnPvpLoJzxs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=259
http://was.prv.se/spd/patent?p2=3vSsIja%2B8V4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=207
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Q8bS%2Fn2uNEQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=206
http://was.prv.se/spd/patent?p2=W3xfujVxeYA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=226
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6tJyajORM2I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=286
http://was.prv.se/spd/patent?p2=89pjt60OHF0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=220
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KcpvOZoX6bw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=221
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZVpigvB8eU8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=330
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FZ95eg%2F1400%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=235
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113415  72d:4 1941-12-01 1945-01-03 1945-03-06 

121979  72f:15/05 1942-01-02 1948-04-15 1948-06-15 

107394  21:g:12-01 1942-01-08 1943-03-18 1943-05-18 

110209  72:i:3/08 1942-01-20 1944-01-27 1944-03-28 

117321  72:i:3/03 1942-01-20 1946-07-25 1946-09-24 

116214  72:i:3/01 1942-02-04 1946-02-07 1946-04-09 

123323  72h:4/01 1942-02-07 1948-09-16 1948-11-16 

111169  72:i:3/01 1942-03-17 1944-05-11 1944-07-11 

115555  84:d3 1942-06-05 1945-10-18 1945-12-18 

117480  72:i:3/02 1942-10-01 1946-08-22 1946-10-22 

110856  72:d:19/07 1942-10-05 1944-04-05 1944-06-06 

118341  72i:3/02 1942-10-22 1947-01-09 1947-03-11 

110858  72:i:3/02 1942-10-23 1944-04-05 1944-06-06 

120157  72d:19/04 1942-11-02 1947-09-04 1947-11-11 

116444  18:d:2-20 1943-01-16 1946-03-28 1946-05-28 

113213  49:b:12-11 1943-02-05 1944-12-14 1945-02-13 

117530  72:d:19/04 1943-03-08 1946-08-29 1946-10-29 

121158  72i:3/03 1943-03-08 1948-01-15 1948-03-09 

114245  72:i:3/03 1943-04-06 1945-04-12 1945-06-02 

116611  60: -:15 1943-04-10 1946-04-17 1946-06-18 

116897  72:i:3/08 1943-04-16 1946-05-23 1946-07-23 

113309  72:c:6/01 1943-05-12 1944-12-21 1945-02-20 

114246  72:i:3/01 1943-05-20 1945-04-12 1945-06-12 

116957  47:g28 1943-06-01 1946-06-06 1946-08-06 

116246  72:h9 1943-06-07 1946-02-14 1946-04-16 

140059  72f:15/02 1943-12-21 1953-01-29 1953-04-21 

112642  81:e132 1943-12-22 1944-10-05 1944-12-05 

123544  72f:15/02 1943-12-22 1948-10-07 1948-12-07 

134378  72f:15/05 1943-12-23 1951-10-25 1952-01-22 

116431  72i:3/02 1944-01-05 1946-03-21 1946-05-21 

116695  72i:3/01 1944-01-31 1946-04-25 1946-06-25 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=uGPfupBqjWg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=225
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qYQY5bVSZhY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=274
http://was.prv.se/spd/patent?p2=mcRNpsIbPtY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=208
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0SnCnS%2BZc94%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=216
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2BWp39J2nPT0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=231
http://was.prv.se/spd/patent?p2=4JWWRUJOq%2Fo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=244
http://was.prv.se/spd/patent?p2=IdiHMeubOI0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=270
http://was.prv.se/spd/patent?p2=IQfuYVMjPhc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=213
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FOSJl%2BPWXdw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=218
http://was.prv.se/spd/patent?p2=fP1sykg4n4E%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=230
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5OKnKGHp3vU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=215
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Y2iOdlJLPuE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=265
http://was.prv.se/spd/patent?p2=g%2F1yoLS0%2BeM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=214
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XvGY%2Fs4xAMQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=250
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Pxl8YP9YMzk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=239
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jr2oz%2FSMV88%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=210
http://was.prv.se/spd/patent?p2=GpzvFNWvNoE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=229
http://was.prv.se/spd/patent?p2=uVM1io3WHVY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=280
http://was.prv.se/spd/patent?p2=LOIego9C9V4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=223
http://was.prv.se/spd/patent?p2=eozI9%2F0GfdA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=238
http://was.prv.se/spd/patent?p2=g4OrSKuq5Lo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=234
http://was.prv.se/spd/patent?p2=CVNTduSPkWg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=200&start=209
http://was.prv.se/spd/patent?p2=pYQ8G20lIRE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=222
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VWOFm%2BysD3k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=233
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tEMN2V%2BxAWA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=243
http://was.prv.se/spd/patent?p2=R69PlnHItSs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=352
http://was.prv.se/spd/patent?p2=TaLbfJ9EMVI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=211
http://was.prv.se/spd/patent?p2=F5VFjcK6mlc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=266
http://was.prv.se/spd/patent?p2=t7py1O3NlVs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=300
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zKLIyN%2BYRW8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=240
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vNnzGdQDuaw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=237
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118624  72i:3/03 1944-02-07 1947-02-13 1947-04-15 

125789  49a:64/01 1944-02-08 1949-06-09 1949-08-09 

121125  39b:12/01 1944-03-27 1948-01-15 1948-03-09 

130504  72d:19/01 1944-04-05 1950-10-26 1951-01-02 

120547  60-:15 1944-04-26 1947-10-30 1947-12-30 

118512  72i:3/02 1944-05-25 1947-01-30 1947-04-01 

115503  72d:17/08 1944-06-19 1945-10-11 1945-12-11 

116031  72d:17/08 1944-06-19 1946-01-10 1946-03-12 

119220  78e:2 1944-07-25 1947-05-08 1947-07-08 

116299  72d:21/02 1944-08-04 1946-02-21 1946-04-23 

119434  63c:41 1944-08-21 1947-06-05 1947-08-12 

121375  72i:3/12 1944-09-08 1948-02-05 1948-04-06 

145157  72f:10/01 1944-10-04 1954-02-18 1954-05-04 

133459  72f:15/02 1944-10-16 1951-08-09 1951-10-30 

117688  72d:17/01 1944-11-02 1946-09-19 1946-11-19 

119782  72d:17/08 1944-11-07 1947-07-17 1947-09-30 

118925  72i:3/01 1944-11-22 1947-03-27 1947-05-27 

116807  72i:3/01 1944-11-29 1946-05-09 1946-07-09 

121504  47h:22 1944-11-29 1948-02-19 1948-04-20 

124507  72a:29/01 1944-12-06 1949-01-27 1949-03-29 

139652  214:48/63 1944-12-11 1953-01-08 1953-03-24 

120451  39b:12/01 1945-01-05 1947-10-16 1947-12-16 

116430  72d:19-01 1945-01-29 1946-03-21 1946-05-21 

118573  72d:21/02 1945-01-29 1947-02-06 1947-04-08 

117209  72i:3/12 1945-02-14 1946-07-11 1946-09-10 

130230  72i:3/12 1945-02-14 1950-09-21 1950-11-28 

121376  72i:3/02 1945-03-10 1948-02-05 1948-04-06 

133674  72d:10/01 1945-03-29 1951-08-23 1951-11-20 

117636  72c:18 1945-03-29 1946-09-12 1946-11-12 

123406  72h:1/02 1945-03-29 1948-09-23 1948-11-23 

123405  72h:1/01 1945-03-29 1948-09-23 1948-11-23 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=rUNtI93oFkA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=262
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Ssfe9YAf%2FwE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=285
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Jhfgi%2BZe6XE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=281
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zz572%2BC2HW4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=292
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZKTX4b8P7rQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=247
http://was.prv.se/spd/patent?p2=y%2BENJG5JFOc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=264
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0OHfGmaVrAk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=210&start=219
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2B3jNBtQN8uc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=245
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vvDQb4H0m3I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=256
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ty%2BHFYYldCA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=242
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KIo83SI8eIU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=254
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6orPBHg0N30%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=279
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lVi1GJWRhTg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=364
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9zfj7OhW8oc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=302
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lcNbIkdTf1I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=227
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8getP%2FbcoPw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=252
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zAZyVYWDoEk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=258
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jcRdkzhd41s%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=236
http://was.prv.se/spd/patent?p2=H3i%2FFQIQtrs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=277
http://was.prv.se/spd/patent?p2=u3yQGBx4r4k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=287
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qfVx2v0Qebg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=354
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XoY2M0bzDfY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=248
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tmzrDB92lUo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=241
http://was.prv.se/spd/patent?p2=bvgFIp8aRpo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=263
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gVViCrr838o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=230&start=232
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vYe%2Bgqbb8To%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=294
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EKEyJg3AR1k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=278
http://was.prv.se/spd/patent?p2=MxCA4hdoC90%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=301
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FJwEooZXfNE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=220&start=228
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8xj6tWjqpfo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=267
http://was.prv.se/spd/patent?p2=18%2FV%2B4XTkJs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=268
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132555  72h:3/01 1945-03-29 1951-05-10 1951-07-31 

138710  72h:3/01 1945-03-29 1952-10-16 1953-01-07 

129658  21a4:48/43 1945-04-14 1950-08-03 1950-10-10 

129659  21a4:48/31 1945-05-11 1950-08-03 1950-10-10 

123404  72f:15/02 1945-07-06 1948-09-23 1948-11-23 

119444  87a:11 1945-07-07 1947-06-05 1947-08-12 

120885  21h:15/03 1945-07-23 1947-12-18 1948-02-17 

123247  72h:11 1945-08-20 1948-09-09 1948-11-09 

121802  12a:5 1945-11-06 1948-04-08 1948-06-01 

120340  42q:1/10 1946-03-11 1947-10-02 1947-12-02 

124185  72d:19/01 1946-03-20 1949-01-05 1949-03-01 

121089  21a4:48/63 1946-03-27 1948-01-15 1948-03-09 

122330  18c:13 1946-04-26 1948-05-27 1948-07-27 

129660  21a4:48/61 1946-06-14 1950-08-03 1950-10-10 

133313  72d:19/01 1946-06-29 1951-07-26 1951-10-16 

140765  72d:19/10 1946-08-03 1953-03-19 1953-06-09 

136692  72d:21/01 1946-09-06 1952-05-08 1952-07-22 

138336  72h:11 1946-11-13 1952-09-18 1952-12-02 

120156  72c:15 1946-11-21 1947-09-04 1947-11-11 

130346  72d:19/03 1947-01-30 1950-10-05 1950-12-12 

128360  78e:4 1947-02-08 1950-03-22 1950-05-30 

143873  78e:4 1947-02-08 1953-10-28 1954-01-26 

130841  72d:19/01 1947-04-03 1950-11-30 1951-02-13 

137449  62c:18/01 1947-04-09 1952-07-10 1952-09-23 

145156  72d:21/01 1947-05-07 1954-02-18 1954-05-04 

139414  72c:15 1947-05-30 1952-12-11 1953-03-03 

142235  49b:12/07 1947-09-03 1953-07-09 1953-09-22 

126723  72i:3/03 1947-09-13 1949-09-15 1949-11-15 

132671  72i:3/03 1947-10-04 1951-05-24 1951-08-07 

126868  62c:18/02 1947-11-07 1949-10-06 1949-12-06 

131470  62c:18/01 1947-11-07 1951-02-01 1951-04-24 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=jQev6N%2F6Vxo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=307
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lw2M5lyzzvc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=315
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VG541n%2F%2Fe1U%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=297
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aHc1qdBz5CE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=296
http://was.prv.se/spd/patent?p2=3XYpMQTkhVA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=260&start=269
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qhHlCtXsNUo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=253
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sMeIKdv3tUQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=246
http://was.prv.se/spd/patent?p2=M%2BOFKuIg2hk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=271
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Kktnkq9AiPg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=276
http://was.prv.se/spd/patent?p2=eAMXOTa4vLA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=240&start=249
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8pREZWBtSyo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=289
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ur%2BveQ57%2F5w%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=282
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tpKryi8CBTU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=270&start=273
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Blr82471s%2Bg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=295
http://was.prv.se/spd/patent?p2=C9DxkasbKtU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=303
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FtXRYBvJrY4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=348
http://was.prv.se/spd/patent?p2=J%2FFvaq6OiDU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=327
http://was.prv.se/spd/patent?p2=cIm1xJjvg64%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=316
http://was.prv.se/spd/patent?p2=wEduzi%2BqL%2F4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=250&start=251
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7Jm8IQqhW5k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=293
http://was.prv.se/spd/patent?p2=CX1IO3fXFeA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=298
http://was.prv.se/spd/patent?p2=r5ZeWHj4KEI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=335
http://was.prv.se/spd/patent?p2=3IuxUCypl6c%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=291
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jg2TO2MZrT0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=323
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tTsqJZ%2BY740%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=365
http://was.prv.se/spd/patent?p2=oWgYxoHo%2BJQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=309
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZgN8SNoM82w%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=340
http://was.prv.se/spd/patent?p2=G3fTbX59oGk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=284
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KPPXlVdzNNI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=306
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WfPVQWL5sJI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=280&start=283
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YFHSuiUsl7Y%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=308
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136923  18c:14 1948-03-30 1952-05-29 1952-08-19 

144010  67b 1948-06-09 1953-11-12 1954-02-09 

148448  46g:16 1948-09-11 1954-10-28 1955-01-11 

136396  12o:14 1948-10-06 1952-04-24 1952-07-08 

145738  12o:14 1948-10-06 1954-04-01 1954-06-15 

142463  21c:46/05 1948-11-10 1953-07-30 1953-10-13 

143225  72d:21/02 1949-03-23 1953-09-17 1953-12-01 

139390  47g:21/05 1949-04-01 1952-12-11 1953-03-03 

132837  47h:22 1949-04-26 1951-06-14 1951-09-04 

140131  39c:25/01 1949-05-16 1953-02-15 1953-04-28 

138259  72d:19/01 1949-06-16 1952-09-11 1952-11-25 

160852  72d:19/01 1949-07-07 1957-08-01 1957-10-08 

144012  72d:19/01 1949-07-16 1953-11-12 1954-02-09 

137841  50d:7/50 1949-08-02 1952-08-07 1952-10-28 

144273  72c:15 1949-11-24 1953-12-10 1954-02-23 

154597  72f:15/02 1949-11-24 1956-03-08 1956-05-22 

150669  72d:19/01 1949-12-13 1955-04-28 1955-07-05 

144011  72c:1 1949-12-23 1953-11-12 1954-02-09 

130885  47h:22 1950-01-16 1950-12-07 1951-02-13 

141618  74b:8/05 1950-01-27 1953-05-21 1953-08-04 

153244  72f:10/03 1950-01-27 1955-11-10 1956-01-24 

155204  72f:10/03 1950-01-27 1956-04-26 1956-07-10 

135919  21g:4/04 1950-03-01 1952-03-06 1952-06-03 

138902  42b:22/02 1950-03-06 1952-11-06 1953-01-27 

138901  42b:22/02 1950-03-06 1952-11-06 1953-01-27 

138900  42b:22/02 1950-03-06 1952-11-06 1953-01-27 

138903  42b:22/02 1950-03-18 1952-11-06 1953-01-27 

140913  21c:46/05 1950-03-21 1953-04-09 1953-06-23 

136766  42b:26/01 1950-03-22 1952-05-15 1952-07-29 

147480  72f:15/06 1950-04-28 1954-08-12 1954-10-26 

146141  21e:36/10 1950-04-28 1954-05-06 1954-07-13 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=1JPN4gu82VA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=324
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Svk6JkZhbxM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=334
http://was.prv.se/spd/patent?p2=W0WNjX2JVAw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=357
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Rymez2TDjRQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=328
http://was.prv.se/spd/patent?p2=e0joltm2s48%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=362
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Fhq0LxOq%2BCo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=339
http://was.prv.se/spd/patent?p2=NjpGPD6rAaA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=336
http://was.prv.se/spd/patent?p2=2RN4bu8hlUE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=310
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Jg%2BgfLI4W%2BA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=300&start=304
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vtJ8RPJCAz0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=351
http://was.prv.se/spd/patent?p2=QXPoQQ1%2FdgQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=317
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JGW8sWArRP4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=438
http://was.prv.se/spd/patent?p2=khHeb%2B3cz7Q%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=332
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rEerdtanaUA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=320
http://was.prv.se/spd/patent?p2=M8eZz6P8rsI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=331
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qAnbspcUMrA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=426
http://was.prv.se/spd/patent?p2=GtlHDWq%2Br8Q%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=394
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Vmic%2FV49vgw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=333
http://was.prv.se/spd/patent?p2=H6QW7zaq1Sw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=290&start=290
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0QvR31063%2FQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=345
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jtnnKmzUcGE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=373
http://was.prv.se/spd/patent?p2=S9dHePmU%2BKA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=420
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JOtgXoQhLh0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=329
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XvMBHaqSt6M%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=312
http://was.prv.se/spd/patent?p2=SVH59K2BuME%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=313
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Q27EjOGzRqU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=314
http://was.prv.se/spd/patent?p2=LstsAnPnR4w%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=311
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FTgs%2Bv%2FBeqM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=346
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7%2FHusYFfjSI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=326
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nTGUAZBOS28%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=359
http://was.prv.se/spd/patent?p2=X3jAlEsgMVA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=361
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153245  72h:9 1950-04-28 1955-11-10 1956-01-24 

153145  72c:1 1950-04-28 1955-11-02 1956-01-17 

160647  72h:11 1950-04-28 1957-07-18 1957-09-24 

151525  12o:14 1950-06-12 1955-07-07 1955-09-20 

154746  72i:6 1950-06-14 1956-03-22 1956-06-05 

194788  40b:39/52 1950-06-21 1964-09-10 1965-03-09 

137859  67a:26 1950-07-31 1952-08-07 1952-10-28 

165411  72d:19/01 1950-07-31 1958-09-18 1958-11-18 

141639  12o:15 1950-09-09 1953-05-28 1953-08-18 

154745  72d:19/01 1950-09-19 1956-03-22 1956-06-05 

140411  12o:11 1950-10-12 1953-02-26 1953-05-19 

142695  42k:45/03 1951-02-27 1953-08-13 1953-10-27 

153146  72d:19/01 1951-03-01 1955-11-02 1956-01-17 

145603  72h:3/01 1951-03-05 1954-03-18 1954-06-01 

171543  72h:9 1951-03-13 1960-03-17 1960-05-31 

153147  72d:19/01 1951-03-21 1955-11-02 1956-01-17 

155800  39c:25/01 1951-05-04 1956-06-14 1956-08-28 

137686  12o:10 1951-05-08 1952-07-31 1952-10-21 

151857  21c:46/05 1951-05-28 1955-07-28 1955-10-11 

146977  47c:4 1951-06-05 1954-07-08 1954-09-14 

169094  21c:46/05 1951-06-13 1959-08-13 1959-10-27 

152420  21c:46/05 1951-06-18 1955-09-08 1955-11-22 

142052  62c:18/01 1951-06-26 1953-06-25 1953-09-08 

159503  72d:19/01 1951-06-27 1957-05-02 1957-07-02 

138133  62c:18/01 1951-07-04 1952-08-28 1952-11-18 

139835  62c:18/01 1951-07-05 1953-01-15 1953-03-31 

150070  75c:5/04 1951-07-14 1955-03-10 1955-05-17 

140788  12q:32/10 1951-07-18 1953-03-26 1953-06-16 

153241  72d:19/01 1951-07-18 1955-11-10 1956-01-24 

164996  78e:3 1951-09-08 1958-08-07 1958-10-07 

149531  72i:3/08 1951-10-04 1955-01-27 1955-04-05 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=d17mxH8JEGY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=372
http://was.prv.se/spd/patent?p2=buS0CnBB3eo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=378
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1s5%2FWws1FD4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=440
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jBkQ%2FLXSdSs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=386
http://was.prv.se/spd/patent?p2=N62Rp7JxhMo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=423
http://was.prv.se/spd/patent?p2=k7EGuI1LQ6s%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=560&start=567
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EhlVSNpAXGg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=319
http://was.prv.se/spd/patent?p2=dgla%2BfSSnIE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=455
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5Tzfzc4RfvM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=344
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rTFp0RSi9Uc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=424
http://was.prv.se/spd/patent?p2=4%2FEV2yawe0I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=349
http://was.prv.se/spd/patent?p2=auF1jhfRFUU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=338
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FXv1PVd7wCA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=377
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Hi47zxCkW0Q%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=363
http://was.prv.se/spd/patent?p2=n8Dhapw0O4A%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=490
http://was.prv.se/spd/patent?p2=BcA4Afi2v%2Fg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=376
http://was.prv.se/spd/patent?p2=daZ8DDhXeOY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=415
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EGGsg9xuTuk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=320&start=321
http://was.prv.se/spd/patent?p2=DtlXsnt5TT8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=384
http://was.prv.se/spd/patent?p2=187hA2RGFQU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=360
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sarqkp9dFuc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=471
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WfL%2FdW0CCh8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=382
http://was.prv.se/spd/patent?p2=4ZyevsJAgK0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=342
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EzwnXQi3Eo8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=447
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1zzUEwYFkD0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=310&start=318
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zx6T3259veQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=353
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gk1WeLgqLJU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=398
http://was.prv.se/spd/patent?p2=b0La4JxlOLQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=347
http://was.prv.se/spd/patent?p2=RBIWNDkRlKw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=375
http://was.prv.se/spd/patent?p2=u3psGjMaYro%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=456
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xo6Z3KoyeZ4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=402
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141832  63c:47 1951-10-09 1953-06-04 1953-08-25 

166228  72d:16/03 1951-10-20 1958-12-04 1959-02-10 

156597  72d:16/03 1951-10-22 1956-08-09 1956-10-16 

166084  72c:10 1951-10-24 1958-11-20 1959-01-27 

150557  72d:15/02 1951-10-26 1955-04-21 1955-06-28 

142081  12o:21 1951-10-31 1953-07-02 1953-09-15 

140163  63c:42 1951-11-02 1953-02-05 1953-08-28 

142866  21c:40/04 1951-11-03 1953-08-27 1953-11-10 

153372  72c:16/04 1951-11-05 1955-11-24 1956-02-07 

166949  72d:21/01 1951-11-05 1959-02-12 1959-04-21 

156209  72h:11 1951-11-30 1956-07-12 1956-09-18 

171369  72f:10/03 1951-12-15 1960-02-25 1960-05-10 

151102  12o:17/01 1951-12-19 1955-06-02 1955-08-16 

151101  12o:17/01 1951-12-19 1955-06-02 1955-08-16 

151100  12o:17/01 1951-12-19 1955-06-02 1955-08-16 

160648  72h:1/04 1951-12-19 1957-07-18 1957-09-24 

151204  12o:17/01 1951-12-28 1955-06-09 1955-08-23 

151105  12o:17/01 1951-12-28 1955-06-02 1955-08-06 

151104  12o:17/01 1951-12-28 1955-06-02 1955-08-16 

151103  12o:17/01 1951-12-28 1955-06-02 1955-08-16 

150666  72a:27/05 1952-02-11 1955-04-28 1955-07-05 

157769  72c:10 1952-02-11 1956-11-29 1957-02-05 

155314  72i:3/08 1952-02-26 1956-05-03 1956-07-17 

156211  72i:3/08 1952-03-14 1956-07-12 1956-09-18 

153246  72i:3/08 1952-03-17 1955-11-10 1956-01-24 

176463  72i:6 1952-03-18 1961-06-29 1961-09-05 

148926  30i:3 1952-03-19 1954-12-09 1955-02-22 

147623  48d:4/01 1952-03-26 1954-08-26 1954-11-09 

154962  72i:4 1952-03-26 1956-04-12 1956-06-19 

154962  72i:4 1952-03-26 1956-04-12 1956-06-19 

162541  12p:1/01 1952-06-21 1958-01-16 1958-03-18 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=KgaKWlDIrGQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=343
http://was.prv.se/spd/patent?p2=z24pnyWQk1A%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=451
http://was.prv.se/spd/patent?p2=mRqZk86LvPA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=409
http://was.prv.se/spd/patent?p2=b5oQkjjIw9E%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=454
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Pcnf6ztfEE0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=396
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YZ0m7r4qWxE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=340&start=341
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hezTsH8Aih0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=350
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EDijoyhSP8Q%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=330&start=337
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XvcCeDZssJQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=370
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jn%2B9Cpj%2FnCU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=481
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qi3XTF%2BOmwE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=412
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sR1z3UQN3Eo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=491
http://was.prv.se/spd/patent?p2=QD7pdSECtqE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=391
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gYsum1ixHqo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=392
http://was.prv.se/spd/patent?p2=IZCpLO05QzQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=393
http://was.prv.se/spd/patent?p2=NkvUpTNFxTA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=439
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1%2FgVpq%2F1wfA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=387
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qDM0RVobo5Q%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=388
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gi%2Fe7Uo9UIQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=389
http://was.prv.se/spd/patent?p2=HgLEfdaExxA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=390
http://was.prv.se/spd/patent?p2=neuP4cYTq80%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=395
http://was.prv.se/spd/patent?p2=E%2BaGupWcqA0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=404
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rZwr4k%2FsB3w%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=418
http://was.prv.se/spd/patent?p2=OGHVcd1sLcw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=411
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Wrx2Mx2wq6s%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=371
http://was.prv.se/spd/patent?p2=D%2FE6ilKPIUQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=498
http://was.prv.se/spd/patent?p2=H9PnjbdwW5Q%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=356
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Yf7huPPFoHg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=350&start=358
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FpRj160T6wY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=422
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FpRj160T6wY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=422
http://was.prv.se/spd/patent?p2=31W4QUtdlgs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=469
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153242  72d:19/01 1952-07-04 1955-11-10 1956-01-24 

149650  12o:17/01 1952-09-08 1955-02-10 1955-04-19 

149530  72f:7/01 1952-10-04 1955-01-27 1955-04-05 

149994  78d:1/01 1952-10-20 1955-03-03 1955-05-10 

153580  49h:11 1953-01-20 1955-12-15 1956-02-28 

156205  72f:10/03 1953-01-24 1956-07-12 1956-09-18 

167416  72i:6 1953-01-27 1959-04-02 1959-06-09 

181624  72i:6 1953-01-27 1962-08-30 1962-11-20 

157474  72d:19/01 1953-04-07 1956-10-25 1957-01-08 

171127  72d:19/01 1953-04-07 1960-02-04 1960-04-12 

150305  42k:46/07 1953-04-28 1955-03-31 1955-06-14 

160644  72d:19/14 1953-05-30 1957-07-18 1957-09-24 

156427  12q:3  1953-06-08 1956-08-02 1956-10-09 

151691  53c:3/03 1953-07-24 1955-07-14 1955-09-27 

149700  53c:3/03 1953-07-24 1955-02-10 1955-04-19 

153517  72i:3/08 1953-09-25 1955-12-08 1956-02-21 

166085  72c:1 1953-10-01 1958-11-20 1959-01-27 

155630  30i:8/01 1953-10-14 1956-05-31 1956-08-14 

159610  72i:2/02 1953-10-20 1957-05-09 1957-07-09 

184270  30i:8/01 1953-11-10 1963-03-14 1963-06-18 

152620  12o:3-01 1954-02-11 1955-09-29 1955-12-13 

160150  72d:3/01 1954-03-22 1957-06-13 1957-08-20 

159607  72d:3/01 1954-03-22 1957-05-09 1957-07-09 

166087  72d:3/01 1954-03-22 1958-11-20 1959-01-27 

162019  72i:6 1954-04-30 1957-11-21 1958-01-28 

168950  72d:19/01 1954-05-22 1959-07-30 1959-10-13 

164523  30d:21 1954-06-30 1958-07-03 1958-09-02 

167890  72d:19/01 1954-07-09 1959-05-21 1959-07-21 

167519  72d:19/01 1954-07-09 1959-04-09 1959-06-16 

153502  42o:17 1954-09-13 1955-12-08 1956-02-21 

153757  63d:23 1954-10-01 1955-12-29 1953-03-13 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=wHy57pCJLw8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=374
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xuGnnfvZzM0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=401
http://was.prv.se/spd/patent?p2=M6i8yjcd6tk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=403
http://was.prv.se/spd/patent?p2=O4Y6nOrJcDQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=399
http://was.prv.se/spd/patent?p2=3ojWIApzeAI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=367
http://was.prv.se/spd/patent?p2=dt7RpUSaW00%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=413
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ua4WNX%2B0lo4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=479
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Cr9K3ztBZdE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=511
http://was.prv.se/spd/patent?p2=AEgD2n9d1RI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=405
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XQ%2FKvGFy76w%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=492
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KJ59sCshUR0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=390&start=397
http://was.prv.se/spd/patent?p2=DTq4BKCR6X4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=441
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8156bgIOQvQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=410
http://was.prv.se/spd/patent?p2=2N47WpCGp64%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=385
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2F0lJHkQ6EJ8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=400
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hrO4CBRHsOo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=368
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FWPg5CVX16I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=453
http://was.prv.se/spd/patent?p2=T4mEWYOl398%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=416
http://was.prv.se/spd/patent?p2=R6nsUJoBOZI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=445
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Kg5nTJ8ottg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=541
http://was.prv.se/spd/patent?p2=HZ5moJrdufg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=380
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VShtMHml6b0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=442
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nDgsWUNhKYM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=446
http://was.prv.se/spd/patent?p2=IkXF0GFUpdc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=452
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Xu13zLvGnVk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=428
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KuldsH5FI4o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=472
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8a2YMqkJBIo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=461
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7F%2B%2FVEUA80M%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=476
http://was.prv.se/spd/patent?p2=mtuGcB7MmE4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=478
http://was.prv.se/spd/patent?p2=jWhmmmsOMFk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=369
http://was.prv.se/spd/patent?p2=2q5nWJZuZOk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=360&start=366
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155198  63d:23 1954-10-01 1956-04-26 1956-07-10 

152708  78e:3 1954-10-11 1955-09-29 1955-12-13 

152603  78e:3 1954-10-11 1955-09-22 1955-12-06 

159019  78c:18 1954-12-09 1957-03-21 1957-05-28 

156712  12c:2 1954-12-11 1956-08-23 1956-10-30 

178943  72d:15/02 1954-12-13 1962-02-08 1962-04-10 

162650  21e:36/01 1954-12-27 1958-01-23 1958-03-25 

163640  72h:10 1955-01-29 1958-04-17 1958-06-17 

181622  72d:21/02 1955-02-14 1962-08-30 1962-11-20 

155832  75b:11 1955-02-15 1956-06-14 1956-08-28 

164468  72f:15/06 1955-03-07 1958-06-26 1958-08-26 

158663  78c:14 1955-03-16 1957-02-14 1957-04-16 

181507  72d:18/02 1955-03-30 1962-08-23 1962-11-13 

164062  12p:1/01 1955-04-06 1958-05-21 1958-07-22 

157427  72d:18/01 1955-04-12 1956-10-18 1957-01-02 

161237  12p:1/01 1955-04-13 1957-09-12 1957-11-12 

161236  12p:1/10 1955-04-13 1957-09-12 1957-12-12 

161519  12p:1/01 1955-04-28 1957-10-03 1957-12-03 

227494  40b:39/22 1955-04-30 1969-05-22 1969-11-04 

181509  72i:3/07 1955-05-07 1962-08-23 1962-11-13 

164856  12d:1/01 1955-05-09 1958-07-31 1958-09-30 

195139  12g:1/01 1955-05-09 1964-09-24 1965-03-23 

184040  72d:3/01 1955-08-11 1963-02-21 1963-05-28 

162177  7f:1 1955-09-19 1957-12-12 1958-02-18 

157174  78c:20 1955-10-08 1956-09-27 1956-12-04 

170830  72d:21/02 1956-01-07 1960-01-14 1960-03-22 

162017  72d:18/02 1956-01-11 1957-11-21 1958-01-28 

170474  72d:21/02 1956-01-12 1959-12-10 1960-02-23 

161051  12q:32/01 1956-01-18 1957-08-22 1957-10-29 

189095  12p:1/10 1956-01-18 1963-12-05 1964-04-28 

164674  12p:1/01 1956-01-23 1958-07-17 1958-09-16 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZaU9ETbZ1y4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=421
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WkAL1NHVsBU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=370&start=379
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5jyfQSZYDdA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=380&start=381
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sHrUpCYhknQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=448
http://was.prv.se/spd/patent?p2=WbYBcDCkVA8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=408
http://was.prv.se/spd/patent?p2=UPKxe3VGebM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=520&start=525
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tNp1JQxjCkM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=468
http://was.prv.se/spd/patent?p2=oG66aVi3bVE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=465
http://was.prv.se/spd/patent?p2=uBjm4xWvFdM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=513
http://was.prv.se/spd/patent?p2=m9YTTxWyv3s%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=410&start=414
http://was.prv.se/spd/patent?p2=MWEh0d7SCfE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=462
http://was.prv.se/spd/patent?p2=3LIDTTIf9Fo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=449
http://was.prv.se/spd/patent?p2=pFenpVtZxvE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=516
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aehVoWFrWwg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=464
http://was.prv.se/spd/patent?p2=69lqYecEado%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=406
http://was.prv.se/spd/patent?p2=88RRvoBsUu0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=435
http://was.prv.se/spd/patent?p2=QQcF3er9GMk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=436
http://was.prv.se/spd/patent?p2=cT1gsGHTAVY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=434
http://was.prv.se/spd/patent?p2=kYmMphxLWkg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=840&start=840
http://was.prv.se/spd/patent?p2=l136JzEYG8k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=514
http://was.prv.se/spd/patent?p2=w84QcIXCXwE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=457
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Hdle%2FfTsMAI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=560&start=566
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VA2l0V%2B0BfI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=543
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nRbqeuBIE3g%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=427
http://was.prv.se/spd/patent?p2=UIM7HGIm04Y%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=400&start=407
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gKg4%2FldEVhk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=493
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gjnkseIZHz4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=420&start=429
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YLHJhpYKObA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=470
http://was.prv.se/spd/patent?p2=j29GR6MbvVk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=437
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tZkn%2FnK7W9A%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=520&start=528
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sguUDN1ijSQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=458
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192046  12p:12 1956-01-23 1964-05-06 1964-10-20 

192045  12p:1/01 1956-01-23 1964-05-06 1964-10-20 

182350  72c:16/05 1956-02-20 1962-10-25 1963-01-22 

181623  72d:19/01 1956-02-22 1962-08-30 1962-11-20 

192445  12p:1/01 1956-02-22 1964-05-28 1964-11-10 

191322  12p:1/01 1956-02-22 1964-04-09 1964-09-15 

191321  12p:1/01 1956-02-22 1964-04-09 1964-09-15 

184146  72d:21/01 1956-02-22 1963-02-28 1963-06-04 

184770  30i:8/01 1956-02-24 1963-04-18 1963-08-20 

192621  78c:18 1956-03-07 1964-05-28 1964-11-10 

168236  42o:17 1956-03-17 1959-06-11 1959-08-18 

168235  42o:17 1956-03-17 1959-06-11 1959-08-18 

168234  42o:17 1956-03-17 1957-06-11 1959-08-18 

161727  42d:10 1956-03-24 1957-10-17 1957-12-17 

179947  72d:21/01 1956-04-05 1962-04-26 1962-07-03 

180670  37d:19 1956-04-18 1962-06-20 1962-09-11 

159759  19b:6/01 1956-04-26 1957-05-23 1957-07-23 

183360  72d:21/02 1956-04-26 1963-01-17 1963-04-23 

166389  30d:21 1956-04-30 1958-12-31 1959-03-03 

162769  37c:9/01 1956-04-30 1958-01-30 1958-04-01 

172622  72c:1 1956-06-13 1960-06-16 1960-08-30 

183063  72i:6 1956-06-20 1963-01-03 1963-03-26 

173416  84d:3 1956-07-24 1960-09-08 1960-11-22 

176242  72d:21/01 1956-08-01 1961-06-01 1961-08-08 

177258  72d:18/02 1956-08-24 1961-09-07 1961-11-14 

176243  72d:18/02 1956-08-24 1961-06-01 1961-08-08 

167717  12p:1/01 1956-08-29 1959-05-06 1959-07-14 

164661  7b:11/80 1956-09-15 1958-07-17 1958-09-16 

199167  40b:39/50 1956-09-29 1965-04-08 1965-10-26 

183361  72d:21/01 1956-11-23 1963-01-17 1963-04-23 

161649  47c:6 1956-11-26 1957-10-10 1957-12-10 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=ndKn0WExNfc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=586
http://was.prv.se/spd/patent?p2=p8R6MUv7nE4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=587
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZF4ruqN2S9A%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=509
http://was.prv.se/spd/patent?p2=4vQ8oGNgmqQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=512
http://was.prv.se/spd/patent?p2=i53bAOpXKbQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=582
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XrT1JBqgNjo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=589
http://was.prv.se/spd/patent?p2=m3ojJppu9EU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=590&start=590
http://was.prv.se/spd/patent?p2=5VWc6BjjDCY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=542
http://was.prv.se/spd/patent?p2=x7ztO2k4zio%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=530&start=538
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ppccHROtRDI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=581
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xT5%2FdariPBo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=473
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Kv6DJXp3RA8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=474
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hR3XItTpRVo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=475
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Q9RIAaeZepE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=432
http://was.prv.se/spd/patent?p2=NHnJtJsSa%2FM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=520&start=520
http://was.prv.se/spd/patent?p2=h9T4mfKsr6Y%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=518
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YJC2e5alucg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=440&start=443
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Hv6qNnkxiLY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=552
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tKFxUO%2FB91E%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=450
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rmDcDyH1n58%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=467
http://was.prv.se/spd/patent?p2=e73PKVLAS%2FY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=489
http://was.prv.se/spd/patent?p2=LTrJ5lCwLVw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=556
http://was.prv.se/spd/patent?p2=BAcvt%2Bf2zYo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=487
http://was.prv.se/spd/patent?p2=LkzsfgLm4dk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=504
http://was.prv.se/spd/patent?p2=q79qChhHDcw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=495
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0Dtm4t8oUgE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=503
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aWy66l%2FmoFk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=470&start=477
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JhjaKoxPRR8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=450&start=459
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vjBaGA4yvjw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=630&start=631
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rC4HMelmfu8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=551
http://was.prv.se/spd/patent?p2=GH5NwbXU0hk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=430&start=433
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215185  18c:1/80 1956-12-03 1967-04-06 1967-09-12 

215185  18c:1/80 1956-12-03 1967-04-06 1967-09-12 

177022  72d:19/01 1957-01-03 1961-08-17 1961-10-24 

177023  72h:7/05 1957-01-08 1961-08-17 1961-10-24 

176244  72i:3/01 1957-02-06 1961-06-01 1961-08-08 

182513  21c:46/05 1957-03-04 1962-11-15 1963-02-12 

182462  21c:46/05 1957-03-08 1962-11-08 1963-02-05 

163362  30d:23/01 1957-04-10 1958-03-27 1958-05-27 

184496  23e:2 1957-05-13 1963-03-28 1963-07-16 

164063  12p:1/01 1957-05-15 1958-05-21 1958-07-22 

164564  72c:5/05 1957-05-31 1958-07-03 1958-09-02 

167171  72c:8/05 1957-06-07 1959-03-05 1959-05-12 

178946  72h:11 1957-06-14 1962-02-08 1962-04-10 

181508  72d:21/02 1957-06-20 1962-08-23 1962-11-13 

195184  21h:30/16 1957-08-14 1964-09-24 1965-03-23 

174777  21c:46/31 1957-09-18 1961-01-26 1961-03-28 

192838  81c:11 1957-10-10 1964-06-04 1964-11-17 

203008  81c:11 1957-10-18 1965-09-09 1966-03-22 

187215  12e:4/01 1957-11-07 1963-08-15 1964-01-21 

179948  72h:3/01 1957-12-14 1962-04-26 1962-07-03 

183906  72h:11 1958-02-13 1963-02-14 1963-05-21 

189097  12p:1/01 1958-03-13 1963-12-05 1964-04-28 

203894  18c:3/04 1958-06-13 1965-10-28 1966-05-03 

197420  48b:9/14 1958-06-13 1965-01-14 1965-07-27 

218295  48b:11/16 1958-07-22 1967-07-27 1968-01-16 

218295  48b:11/16 1958-07-22 1967-07-27 1968-01-16 

177839  72g:4 1958-08-07 1961-10-26 1962-01-09 

173786  72f:15/06 1958-08-23 1960-10-06 1960-12-20 

194671  39a2:1/00 1958-08-30 1964-09-03 1965-02-23 

176462  72f:15/05 1958-09-13 1961-06-29 1961-09-05 

182202  72d:19/01 1958-09-20 1962-10-11 1963-01-08 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=LkgammMUpZQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=761
http://was.prv.se/spd/patent?p2=LkgammMUpZQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=761
http://was.prv.se/spd/patent?p2=GhL2eGEx0KM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=497
http://was.prv.se/spd/patent?p2=V5tM2fXOxoU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=496
http://was.prv.se/spd/patent?p2=usdZp0EmvhE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=502
http://was.prv.se/spd/patent?p2=3kvly9n708c%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=507
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ygtXqpb7u30%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=508
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ikUsfqfk8S4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=466
http://was.prv.se/spd/patent?p2=e99vLg0VIsI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=540
http://was.prv.se/spd/patent?p2=z7ra2NZhYx4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=463
http://was.prv.se/spd/patent?p2=CkiaVK8xfhI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=460&start=460
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FQH2AwTw5aI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=480
http://was.prv.se/spd/patent?p2=eD0fvi5boTE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=520&start=524
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9MHJyWXMI2o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=515
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2BIOPCgoHjTQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=560&start=564
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aLcGrv1JcCg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=506
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZVXIytfgNL4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=570&start=577
http://was.prv.se/spd/patent?p2=of7nO58Vf04%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=600&start=608
http://was.prv.se/spd/patent?p2=US%2BQT32LtkY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=530&start=532
http://was.prv.se/spd/patent?p2=wJT4Tm1CGUs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=519
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hMs7txztLUk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=544
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Wm%2B6SXQaxo8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=520&start=527
http://was.prv.se/spd/patent?p2=HQZktSusbQc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=600&start=605
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lwaxf8C1rVE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=640&start=644
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XE48rm%2F%2FQko%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=743
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XE48rm%2F%2FQko%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=743
http://was.prv.se/spd/patent?p2=S6li7WkKwXc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=494
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tmFMVXZr%2BiE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=484
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Gx9tGhLnZKM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=560&start=568
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6HVNBsrL8%2Fk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=490&start=499
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lxlfa6%2BpZfU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=510
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190727  72f:15/05 1958-10-03 1964-02-20 1964-07-28 

183059  72c:3 1958-11-20 1963-01-03 1963-03-26 

173540  21g:21/20 1958-12-22 1960-09-22 1960-12-06 

173371  21g:21/20 1958-12-22 1960-09-01 1960-11-22 

175037  21g:21/20 1958-12-22 1961-02-16 1961-04-18 

174308  19b:6/01 1959-01-05 1960-12-15 1961-02-21 

205434  21g:21/31 1959-01-12 1966-01-20 1966-06-14 

183769  72h:11 1959-01-31 1963-02-07 1963-05-14 

173755  42b:22/02 1959-02-19 1960-10-06 1960-12-20 

183202  72c:16/05 1959-02-25 1963-01-30 1963-04-02 

183204  72d:19/01 1959-03-21 1963-01-10 1963-04-02 

183060  72c:1 1959-04-08 1963-01-03 1963-03-26 

183205  72d:19/01 1959-04-13 1963-01-10 1963-04-02 

192364  45l:19/00 1959-05-20 1964-05-21 1964-11-03 

176313  21d1:59 1959-07-01 1961-06-15 1961-08-22 

306139  30h:2/36 1959-07-01 1968-07-01 1968-11-18 

192830  72h:11 1959-09-22 1964-06-04 1964-11-17 

183363  72d:17/08 1959-10-30 1963-01-17 1963-04-23 

198836  63c:30 1959-12-12 1965-03-18 1965-10-05 

192826  72d:15/05 1959-12-19 1964-06-04 1964-11-17 

192827  72d:10/02 1960-01-05 1964-06-04 1964-11-17 

183511  72d:3/01 1960-01-12 1963-01-24 1963-04-30 

192232  72d:3/01 1960-01-14 1964-05-14 1964-10-27 

187110  21g:21/33 1960-01-16 1963-08-08 1964-01-14 

197717  21g:21/20 1960-01-18 1965-01-28 1965-08-10 

207747  72d:18/01 1960-02-23 1966-05-05 1966-09-27 

184513  42k:7/05 1960-03-21 1963-03-28 1963-07-16 

183770  72i:3/07 1960-04-02 1963-02-07 1963-05-14 

183647  72d:19/02 1960-04-14 1963-01-31 1963-05-07 

183500  63c:30 1960-06-18 1963-01-24 1963-04-30 

194534  60-35 1960-10-08 1964-08-27 1965-02-16 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=Oq0UsSItSx8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=590&start=594
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sMoL3qJzBko%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=558
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Csdj6PGeDyI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=486
http://was.prv.se/spd/patent?p2=NbZRlcUmCJE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=488
http://was.prv.se/spd/patent?p2=T%2Bfelpx1O5g%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=505
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ITKHrEbcQlw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=482
http://was.prv.se/spd/patent?p2=UAUkNEeK02c%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=710&start=713
http://was.prv.se/spd/patent?p2=J%2BN9SY%2FQ3Fs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=546
http://was.prv.se/spd/patent?p2=kLJtSF8XGa8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=480&start=485
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aB%2FUJZ3wHhM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=555
http://was.prv.se/spd/patent?p2=AOT4M5Yl6Ag%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=554
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hoMfkS%2BtOwA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=557
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hNnwoaQ%2BP8I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=553
http://was.prv.se/spd/patent?p2=GfwpiFEfiss%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=584
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9aPJ%2FzzeldQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=500
http://was.prv.se/spd/patent?p2=PcnlupDbOk0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=780&start=786
http://was.prv.se/spd/patent?p2=4RWMptoCJKM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=570&start=578
http://was.prv.se/spd/patent?p2=QgwDzK9kaN0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=550&start=550
http://was.prv.se/spd/patent?p2=IjX%2B771McAw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=630&start=635
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6hLUzjExFAA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=580
http://was.prv.se/spd/patent?p2=TqRfb93K62k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=570&start=579
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6PkaBfJHJXg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=548
http://was.prv.se/spd/patent?p2=cjiBNzksG8g%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=585
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qFlFNzesOss%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=530&start=533
http://was.prv.se/spd/patent?p2=dfIzJRQJFIQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=640&start=642
http://was.prv.se/spd/patent?p2=F%2Fwtgyr1yRE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=690&start=693
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VRiEXKlHnNE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=530&start=539
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rGsP%2FjOR95Y%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=545
http://was.prv.se/spd/patent?p2=iyLcYx97tMQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=547
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VnQtncTqkyM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=540&start=549
http://was.prv.se/spd/patent?p2=SfU9cqH4lXM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=560&start=569
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176278  30i:10 1960-11-12 1961-06-08 1961-08-15 

221073  12p:1/01 1960-11-15 1967-11-16 1968-06-18 

185411  72f:15/06 1960-11-18 1963-05-09 1963-10-01 

199096  63c:37 1960-11-26 1965-04-01 1965-10-19 

223200  40b:39/16 1961-01-11 1968-02-01 1968-10-22 

185574  72f:15/06 1961-02-20 1963-02-16 1963-10-08 

180701  72d:21/02 1961-02-22 1962-06-20 1962-09-11 

206035  42d:1/01 1961-03-29 1966-02-17 1966-07-12 

306140  30h:12/02 1961-05-04 1968-07-01 1968-11-18 

191292  72d:21/01 1961-12-23 1964-04-02 1964-09-01 

220842  47a:1 1962-03-17 1967-01-02 1968-05-28 

189094  12o:2/01 1962-04-24 1963-12-05 1964-04-28 

191845  72d:2 1962-04-26 1964-04-23 1964-09-29 

193013  72d:19/10 1962-06-29 1964-06-11 1964-11-24 

305159  74:d6/15 1962-08-24  1968-10-14 

327731  21a1:36/22 1962-08-24  1970-08-31 

190760  12o:14 1962-10-20 1964-02-27 1964-08-04 

225258  62c:21/01 1962-10-20 1968-04-25 1969-02-25 

214869  72d:19/01 1962-11-12 1967-03-09 1967-08-22 

224556  40b:39/18 1962-12-08 1968-03-28 1969-01-21 

214869  72d:19/01 1962-12-12 1967-03-09 1967-08-22 

303145  18c:1/14 1962-12-19  1968-08-19 

310371  18c:1/78 1963-01-15  1969-04-28 

197933  30k:4/02 1963-02-16 1965-02-04 1965-08-24 

198023  72d:19/01 1963-02-20 1965-02-04 1965-08-24 

300371  72f:7/02 1963-04-16  1968-04-22 

192425  4b:11/05 1963-05-10 1964-05-28 1964-11-10 

215195  21b:10/02 1963-05-24 1967-04-06 1967-09-12 

215195  21b:10/02 1963-05-24 1967-04-06 1967-09-12 

330917  21a448/63 1963-05-24  1970-12-07 

197472  12o:14 1963-06-07 1965-01-21 1965-08-03 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=uDx2CuwhAiI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=500&start=501
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gaU3UTfqMJQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=720&start=729
http://was.prv.se/spd/patent?p2=R4gtJoO5zfA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=530&start=537
http://was.prv.se/spd/patent?p2=rYao1uizgmM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=630&start=632
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0gaRn3e7H30%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=810&start=812
http://was.prv.se/spd/patent?p2=DFKLuxEcqvQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=530&start=536
http://was.prv.se/spd/patent?p2=yoUbmXKLr8E%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=510&start=517
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Flq9QCbwfQY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=700&start=704
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0ISzT0Of66o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=780&start=785
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zA9rcbgsYE0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=590&start=592
http://was.prv.se/spd/patent?p2=BPlr40GvsJM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=730&start=730
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JnrolNfdthc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=520&start=529
http://was.prv.se/spd/patent?p2=G0GjchWaoqk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=588
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9wpCJJZV2vA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=570&start=576
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2BlBvtYw1UMQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=792
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aNLOvfP0tkY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=860&start=868
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YbGzHb%2Bla4w%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=590&start=593
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8SEjkEuVZ%2B8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=800&start=807
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nvI%2BZiHsef4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=764
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1QadRlv3%2Brc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=800&start=809
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nvI%2BZiHsef4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=764
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EFwKyT21hUM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=794
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VZte2xO13xo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=830&start=834
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XTjGpfBpS5o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=640&start=640
http://was.prv.se/spd/patent?p2=RqVDBhT2hvE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=630&start=639
http://was.prv.se/spd/patent?p2=G5tOVYZ5Bx8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=800&start=800
http://was.prv.se/spd/patent?p2=HI2Xlyp7gQI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=580&start=583
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JP0uSV8Zx58%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=760
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JP0uSV8Zx58%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=760
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1yxiDu5sn%2B8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=850&start=857
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Ck7vj%2BwfnxU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=640&start=643
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198353  72f:15/06 1963-06-20 1965-02-18 1965-09-14 

197828  72d:19/02 1963-06-28 1965-01-28 1965-08-10 

220519  21a4:48/63 1963-06-28 1967-10-26 1968-05-14 

200566  72f:15/05 1963-07-01 1965-05-26 1965-12-14 

200567  72f:15/05 1963-07-02 1965-05-26 1965-12-14 

303284  12:o14 1963-08-06  1968-08-26 

211495  72d:19/10 1963-10-11 1966-10-20 1967-03-07 

200407  72d:19/10 1963-10-16 1965-05-20 1965-12-07 

211786  72c:16/05 1963-10-16 1966-11-03 1967-03-21 

211631  72d:19/10 1963-10-22 1966-10-27 1967-03-14 

211634  72i:6 1963-10-22 1966-10-27 1967-03-14 

214831  39a3:27/00 1963-10-23 1967-03-09 1967-08-22 

214757  84d:3/66 1963-11-06 1967-03-02 1967-08-15 

214757  84d:3/66 1963-11-06 1967-03-02 1967-08-15 

205805  72d:21/02 1963-11-13 1966-02-03 1966-06-28 

205240  72d:21/02 1963-11-19 1966-01-05 1966-06-07 

205516  72d:19/10 1963-11-21 1966-01-20 1966-06-14 

200751  72h:11 1963-11-21 1965-06-03 1965-12-21 

205123  72h:11 1963-11-26 1965-12-30 1966-06-07 

223896  72c:1 1963-11-26 1968-02-22 1968-12-03 

205239  72c:1 1963-11-28 1966-01-05 1966-06-07 

222640  72c:1 1963-11-28 1968-01-04 1968-09-17 

200925  72h:11 1963-11-29 1965-06-10 1966-01-04 

224489  21a1:35/14 1963-12-04 1968-03-28 1969-01-21 

307908  72c:18 1963-12-06  1969-01-20 

202481  72h:11 1963-12-12 1965-08-12 1966-03-01 

314003  63c:30 1963-12-16  1969-08-25 

212389  72f:15/06 1963-12-20 1966-11-24 1967-04-18 

204140  12o:17/01 1963-12-21 1965-11-11 1966-05-10 

301969  12o:25/05 1964-01-10  1968-07-01 

206603  72f:15/05 1964-01-15 1966-03-10 1966-08-02 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=EavMHeHiWRw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=630&start=637
http://was.prv.se/spd/patent?p2=33UoTYrZk34%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=640&start=641
http://was.prv.se/spd/patent?p2=fnXSBcpq5d0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=730&start=731
http://was.prv.se/spd/patent?p2=mOQHzxB62bA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=620&start=626
http://was.prv.se/spd/patent?p2=QcHQET7Dfeg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=620&start=625
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KCiTdM3aGio%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=793
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Ht2B07FbGuk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=650&start=658
http://was.prv.se/spd/patent?p2=8EjT%2BVb8JTQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=620&start=627
http://was.prv.se/spd/patent?p2=05cc5sIybvg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=650&start=653
http://was.prv.se/spd/patent?p2=AxbpKnAXXY0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=650&start=657
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FOWEn7x8jDY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=650&start=656
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7PkvFA%2BtCLY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=765
http://was.prv.se/spd/patent?p2=i55WOibBMHY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=766
http://was.prv.se/spd/patent?p2=i55WOibBMHY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=766
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nMJCZrWS5XE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=700&start=707
http://was.prv.se/spd/patent?p2=QzbVuEWBKM4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=710&start=716
http://was.prv.se/spd/patent?p2=NDHqGsa6UV8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=710&start=712
http://was.prv.se/spd/patent?p2=voAmqEamorU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=620&start=624
http://was.prv.se/spd/patent?p2=H7Puvw%2FtKXE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=590&start=599
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lhjri8FO1Lc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=810&start=811
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hTtTWHC%2BILU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=710&start=717
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Em31jI4QZXM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=810&start=814
http://was.prv.se/spd/patent?p2=mp%2FEs%2FtSz7I%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=620&start=622
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nkYOnkiaJP4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=810&start=810
http://was.prv.se/spd/patent?p2=m65P0VjedDI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=830&start=837
http://was.prv.se/spd/patent?p2=IhzOxgvz58s%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=610&start=612
http://was.prv.se/spd/patent?p2=NQqmUTlDLFk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=830&start=830
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YeIQ0t1v%2BU4%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=650&start=650
http://was.prv.se/spd/patent?p2=oMzv1HuK9y8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=600&start=604
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Kn0HMZPyTv0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=796
http://was.prv.se/spd/patent?p2=V4R%2FkYXGRZI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=690&start=699
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206602  72f:15/05 1964-01-15 1966-03-10 1966-08-02 

212565  81e:107 1964-02-07 1966-12-01 1967-04-25 

209378  63c:47 1964-02-07 1966-07-14 1966-11-29 

208878  81e:107 1964-02-07 1966-06-16 1966-11-08 

209379  63c:47 1964-02-10 1966-07-14 1966-11-29 

206604  72h:9 1964-02-13 1966-03-10 1966-08-02 

221972  31b1:21/02 1964-03-13 1967-12-14 1968-08-06 

204257  72g:4 1964-03-20 1965-11-11 1966-05-10 

208685  72i:6 1964-03-23 1966-06-09 1966-11-01 

202560  42k:38/01 1964-04-06 1965-08-19 1966-03-08 

208682  72f:15/02 1964-04-06 1966-06-09 1966-11-01 

208680  72d:18/01 1964-04-07 1966-06-09 1966-11-01 

205124  72h:11 1964-04-08 1965-12-30 1966-06-07 

204760  72h:11 1964-04-08 1965-12-09 1966-05-24 

202683  47a:16/10 1964-04-08 1965-08-26 1966-03-08 

208863  72f:15/05 1964-05-05 1966-06-16 1966-11-08 

208503  72d:19/01 1964-05-06 1966-06-02 1966-10-25 

208501  72c:16/05 1964-05-06 1966-06-02 1966-10-25 

208500  72c:16/05 1964-05-06 1966-06-02 1966-10-25 

335678  63c:30 1964-05-06  1971-06-01 

205125  72h:11 1964-05-13 1965-12-30 1966-06-07 

205518  72h:11 1964-05-13 1966-01-20 1966-06-14 

209106  72h:11 1964-05-21 1966-06-30 1966-11-22 

209586  72c:1 1964-05-22 1966-07-21 1966-12-06 

208683  72f:15/02 1964-06-03 1966-06-09 1966-11-01 

209105  72d:21/02 1964-06-12 1966-06-30 1966-11-22 

206076  72h:11 1964-06-15 1966-02-17 1966-07-12 

335827  63c:30 1964-07-31  1971-06-07 

207748  72d:21/01 1964-08-14 1966-05-05 1966-09-27 

207559  72h:11 1964-08-14 1966-04-28 1966-09-20 

321472  12p:1/01 1964-08-15  1970-03-09 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=dGAEn6415i8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=700&start=700
http://was.prv.se/spd/patent?p2=V21aGGn%2F3Jc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=640&start=648
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nn%2FvVAYp6Bc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=670&start=674
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zAeToG9W%2FPM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=670&start=679
http://was.prv.se/spd/patent?p2=wMKd%2Bvto8yE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=670&start=673
http://was.prv.se/spd/patent?p2=m4RXJajo0mo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=690&start=698
http://was.prv.se/spd/patent?p2=VyoqBhNzDDg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=720&start=724
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0yZH%2FfJwCAI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=600&start=603
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xWLAo44pCRg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=683
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Y5sCuRhcXXY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=610&start=610
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2FcFHvkFaKtg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=685
http://was.prv.se/spd/patent?p2=sa0DRXqR1xE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=686
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hZASKg0uMtQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=590&start=598
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ZJdbVYE0obk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=600&start=600
http://was.prv.se/spd/patent?p2=B88aREIOfFk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=600&start=609
http://was.prv.se/spd/patent?p2=T7Sykzs%2FYME%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=680
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ejQKGgRhKOg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=687
http://was.prv.se/spd/patent?p2=96tUc2fBJb0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=688
http://was.prv.se/spd/patent?p2=exUM90ZobDo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=689
http://was.prv.se/spd/patent?p2=GhXT0Ov16Pw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=920&start=927
http://was.prv.se/spd/patent?p2=N%2BMPUSbnZFQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&hitsstart=590&start=597
http://was.prv.se/spd/patent?p2=7lvlFyKfrWs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=710&start=711
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JTk99jOz40M%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=670&start=677
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0lPq0TpDvyk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=670&start=670
http://was.prv.se/spd/patent?p2=V11xfzXUv2o%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=680&start=684
http://was.prv.se/spd/patent?p2=uhnLuQ3y1OI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=670&start=678
http://was.prv.se/spd/patent?p2=S7UV8%2Bubl1M%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=700&start=703
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9yTDbtvnfwY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=920&start=925
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Lod%2BJNltkLg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=690&start=692
http://was.prv.se/spd/patent?p2=y0nmx0R%2Ff9E%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=690&start=696
http://was.prv.se/spd/patent?p2=IEfUhQjXFNE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=880&start=881
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335828  63c:30 1964-08-24  1971-06-07 

302731  72c:1 1964-09-22  1968-07-29 

225918  21g:24/01 1964-10-26 1968-05-22 1969-04-15 

316090  63c:42 1964-11-04  1969-10-13 

320273  63c:30 1964-11-09  1970-02-02 

205257  84d:3/70 1964-11-13 1966-01-05 1966-06-07 

320583  63c:30 1964-11-14  1970-02-09 

332358  63c:30 1964-11-17  1971-02-01 

319769  12p:1/01 1964-11-21  1970-01-21 

335680  63c:30 1964-11-27  1971-06-01 

332359  63c:30 1964-12-03  1971-02-01 

332360  63c:30 1964-12-04  1971-02-01 

332123  63c:30 1964-12-15  1971-01-25 

214296  49a:56/05 1965-01-07 1967-02-16 1967-07-18 

214296  49a:56/05 1965-01-07 1967-02-16 1967-07-18 

217493  72c:5/04 1965-01-19 1967-06-22 1967-12-05 

217493  72c:5/04 1965-01-19 1967-06-22 1967-12-05 

212379  63c:46 1965-02-03 1966-11-24 1967-04-18 

205806  72h:11 1965-02-09 1966-02-03 1966-06-28 

219596  21a4:46/02 1965-03-02 1967-09-14 1968-03-19 

214872  72h:11 1965-03-02 1967-03-09 1967-08-22 

214872  72h:11 1965-03-02 1967-03-09 1967-08-22 

207560  72h:11 1965-03-10 1966-04-28 1966-09-20 

301441 72c:5/04 1965-04-01  1968-06-04 

213357  72d:16/02 1965-04-13 1967-01-04 1967-05-30 

213357  72d:16/02 1965-04-13 1967-01-04 1967-05-30 

213358  72d:19/02 1965-04-20 1967-01-04 1967-05-30 

213358  72d:19/02 1965-04-20 1967-01-04 1967-05-30 

331159  31b2:33/00 1965-04-27  1970-12-14 

214338  72h:11 1965-05-06 1967-02-16 1967-07-18 

214338  72h:11 1965-05-06 1967-02-16 1967-07-18 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=UmMPaEiIkfU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=920&start=924
http://was.prv.se/spd/patent?p2=hueVhl6ZHk0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=795
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zWX3ycOhQaU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=800&start=806
http://was.prv.se/spd/patent?p2=bjdwVsCAyNA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=820&start=825
http://was.prv.se/spd/patent?p2=OVYDRGBQBkE%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=880&start=888
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1DKoNrmKPwk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=710&start=715
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gBg4en2ERGU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=880&start=885
http://was.prv.se/spd/patent?p2=yIXkkIvE%2FQA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=940&start=941
http://was.prv.se/spd/patent?p2=pIHZqhtYe5c%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=880&start=889
http://was.prv.se/spd/patent?p2=UJ%2BzS%2BEaSxI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=920&start=926
http://was.prv.se/spd/patent?p2=khQnueNGyEQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=940&start=940
http://was.prv.se/spd/patent?p2=qCION80f%2BI0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=930&start=939
http://was.prv.se/spd/patent?p2=XlyRzT1fhfI%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=940&start=943
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lYza5N2NoZk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=770&start=770
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lYza5N2NoZk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=770&start=770
http://was.prv.se/spd/patent?p2=uvHgtbalIHs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=746
http://was.prv.se/spd/patent?p2=uvHgtbalIHs%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=746
http://was.prv.se/spd/patent?p2=EIBROxf1c%2FQ%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=650&start=651
http://was.prv.se/spd/patent?p2=%2F1oPMy1AihM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=700&start=706
http://was.prv.se/spd/patent?p2=OAnmcpnjNFc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=730&start=735
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ru2pJ%2Bmo1GM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=763
http://was.prv.se/spd/patent?p2=ru2pJ%2Bmo1GM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=763
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0%2Bc9fp4A6Hk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=690&start=695
http://was.prv.se/spd/patent?p2=dQQeea%2FUuM8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=770&start=776
http://was.prv.se/spd/patent?p2=dQQeea%2FUuM8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=770&start=776
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9EY2vX7YiMk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=770&start=775
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9EY2vX7YiMk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=770&start=775
http://was.prv.se/spd/patent?p2=L10YNIFcs34%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=850&start=855
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Kzo3opLL%2FqU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=769
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Kzo3opLL%2FqU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=760&start=769
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209189  49l:12 1965-05-13 1966-07-07 1966-11-22 

323679  12p:1/01 1965-06-22  1970-05-11 

322214  12p:1/01 1965-06-28  1970-04-06 

336334  12p:1/01 1965-06-28  1971-07-05 

217868  72d:21/01 1965-06-30 1967-07-06 1967-10-19 

217868  72d:21/01 1965-06-30 1967-07-06 1967-12-19 

217209  72c:16/05 1965-06-30 1967-06-08 1967-11-21 

217209  72c:16/05 1965-06-30 1967-06-08 1967-11-21 

312501  72c:16/05 1965-07-16  1969-07-14 

216806  72f:15/02 1965-09-06 1967-05-25 1967-11-07 

216806  72f:15/02 1965-09-06 1967-05-25 1967-11-07 

305600  b60k19/14 1965-09-26 1968-07-01 1968-10-28 

305382  63:c30 1965-10-13  1968-10-21 

211757  47g:29 1965-10-15 1966-11-03 1967-03-21 

218869  47k:7/00 1965-12-06 1967-08-17 1968-02-13 

332809  12o:3/01 1965-12-09  1971-02-22 

337960  45I 9/18 1965-12-20  1971-08-23 

306900  78c:20 1966-01-21 1968-12-01 1968-12-09 

307576  12o:25/05 1966-01-27  1969-01-13 

324431  21b2:7/00 1966-05-27  1970-06-01 

301283  72g:4 1966-06-03  1968-05-27 

305862  12o:3/05 1966-10-20 1968-07-01 1968-11-11 

323372  12p:1/01 1966-10-21  1970-05-04 

314068  12p:1/01 1966-10-24  1969-09-01 

305544  40b:39/26 1966-11-01  1968-10-28 

326959  12p:1/01 1966-11-08  1970-12-10 

226690  39a2:23/00 1966-11-21 1968-07-25 1969-06-03 

341362  72f:15/13 1966-11-25  1971-12-20 

335005  39b5:22/04 1966-12-08  1971-05-10 

311573  42k:7/05 1967-02-07  1969-06-16 

336705  45f:7/06 1967-03-01  1971-12-12 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=cDOQbdOIEUo%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=670&start=675
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0o45MZ7j2hY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=870&start=877
http://was.prv.se/spd/patent?p2=kaHefkuxCIc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=880&start=880
http://was.prv.se/spd/patent?p2=0QpRIvgotys%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=920&start=922
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KFuGpOvWJ5U%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=744
http://was.prv.se/spd/patent?p2=KFuGpOvWJ5U%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=744
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xfjjduUkErU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=748
http://was.prv.se/spd/patent?p2=xfjjduUkErU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=740&start=748
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Y2pt96SI2y0%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=830&start=831
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lRSC135QHmY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=750&start=750
http://was.prv.se/spd/patent?p2=lRSC135QHmY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=750&start=750
http://was.prv.se/spd/patent?p2=zO8Nmxw2nFc%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=780&start=788
http://was.prv.se/spd/patent?p2=aIvA0%2Fq%2BldU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=791
http://was.prv.se/spd/patent?p2=moZLb7SQ3Co%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=650&start=655
http://was.prv.se/spd/patent?p2=I4N99mPKdT8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=730&start=739
http://was.prv.se/spd/patent?p2=TRb73q2Em3k%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=930&start=936
http://was.prv.se/spd/patent?p2=YMEDgJy4y6Y%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=910&start=914
http://was.prv.se/spd/patent?p2=tfLzgI1OmaY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=780&start=784
http://was.prv.se/spd/patent?p2=vSwStXllit8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=830&start=838
http://was.prv.se/spd/patent?p2=uqdyM%2Bk6xS8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=870&start=875
http://was.prv.se/spd/patent?p2=FOZU7GgkxvY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=798
http://was.prv.se/spd/patent?p2=HfkJDUOtTCY%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=780&start=787
http://was.prv.se/spd/patent?p2=JCNTCDnWVfA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=870&start=878
http://was.prv.se/spd/patent?p2=6tBIXMq5KLk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=820&start=829
http://was.prv.se/spd/patent?p2=Cy%2FEl9I6WrU%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=790&start=790
http://was.prv.se/spd/patent?p2=333swU3OT%2Bw%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=870&start=871
http://was.prv.se/spd/patent?p2=nod41KyBP4E%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=800&start=804
http://was.prv.se/spd/patent?p2=9n3Ab8zTZH8%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=890&start=897
http://was.prv.se/spd/patent?p2=gqac%2BTv4mqg%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=930&start=930
http://was.prv.se/spd/patent?p2=DjKSku6cFmk%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=830&start=833
http://was.prv.se/spd/patent?p2=1cr7mnWinJA%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=910&start=919
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227077  21a1:32/33 1967-03-06 1968-11-14 1969-07-29 

227743  21n7:3/22 1967-03-14 1971-01-07 1971-06-08 

323139  21e:13/26 1967-04-03  1970-04-27 

332582  72c:6/02 1967-04-03  1971-02-08 

314274  49g:12 1967-04-20  1969-09-01 

301101  74a:21/01 1967-04-21  1968-05-20 

227325  72g:4 1967-05-10 1969-01-16 1969-09-30 

340580  72d:19/02 1967-05-23  1971-11-22 

340012  42r2:1/08 1967-05-24  1971-12-01 

375759 C07C79/22 1967-06-14 1968-12-15 1975-04-28 

363043 A6 1 23/00 1967-06-15 1968-12-16 1974-01-07 

323910  72c:16/05 1967-06-15  1970-05-11 

331263  84d:9/28 1967-06-30  1970-12-14 

330009  12o:10 1967-08-04  1970-11-02 

327988  12p:2 1967-08-04  1970-09-07 

327704  12p:2 1967-08-04  1970-08-31 

318670  30b:7/01 1967-08-29  1969-12-15 

307248  42c:39/15 1967-09-18 1968-12-23 1968-12-23 

341353  65a:35:34 1967-09-18  1971-12-20 

308064  57a:7/02 1967-09-25  1969-01-27 

320516  42d:2/20 1967-09-26  1970-02-09 

307020  42c:39/15 1967-09-27 1968-12-16 1968-12-16 

305549  42c:39/15 1967-09-27 1968-10-28 1968-10-28 

320590  63c:47 1967-09-29  1970-02-09 

340379  42m6:15/18 1967-10-11  1971-11-15 

320463  31b1:21/02 1967-10-26  1970-02-09 

308350  21h:30/16 1967-11-16  1969-02-10 

329508  42c:39/15 1967-11-16  1970-10-12 

324904 C22 C38/44 38/46 1967-11-27 1969-05-28 1970-06-15 

329617  12p:2 1967-12-21  1970-10-19 

307021  42c:39/15 1967-12-22 1968-12-16 1968-12-16 

http://was.prv.se/spd/patent?p2=CkOZvqw8vdM%3D&tab=2&reverse=TRUE&range=10&hits=true&content=bofors&sort=filingdate&lang=sv&hitsstart=800&start=802
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325409  39b1:19/00 1967-12-22  1970-06-29 

307023 42h:17/02 1968-01-10  1968-12-16 

339609  50c:15/10 1968-02-02  1971-10-11 

329415  21a2:18/01 1968-03-11  1970-10-12 

330494  72g:4 1968-03-18  1970-11-16 

326650  72f:15/02 1968-03-21  1970-07-27 

320599  65e:3/02 1968-03-26  1970-02-09 

332365  68a:38 1968-04-10  1971-02-01 

314215  42c:18 1968-04-17  1969-09-01 

329016  42c:23 1968-04-17  1970-09-28 

334426  21g:53/00 1968-04-17  1971-04-26 

309327 42d:2/50 1968-04-18  1969-03-17 

318417  42c:23 1968-04-18  1969-12-08 

317613  78c:14 1968-04-26  1969-11-17 

330492  72c:18 1968-05-07  1970-11-16 

312086  72d:19/02 1968-06-10  1969-06-30 

327565  42c:18 1968-07-12  1970-08-24 

318120  42c:18 1968-07-26  1969-12-01 

314638  84d:9/28 1968-09-13  1969-09-08 

333427  30b:7/01 1968-10-16  1971-03-15 

325802 72d:19/01 1968-11-01  1970-07-06 

337976  49h:35/30 1968-12-02  1971-08-23 

333551 84d:9/28 1968-12-04  1971-03-15 

331439  72i:6 1968-12-19  1970-12-21 

331243  72f:7/02 1968-12-20  1970-12-14 

338248  63c:30 1968-12-23  1971-08-30 

331245  72f:15/02 1969-01-03  1970-12-14 

331244  72f:7/02 1969-01-10  1970-12-14 

330125  57a:10/04 1969-02-12  1970-11-02 

368917 int b23c5/26 1969-03-24  1974-07-29 

329957 65e:3/02 1969-03-26  1970-10-26 
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332357  63c:30 1969-04-09  1971-02-01 

325494  72f:15/10 1969-04-22  1970-06-29 

331435  72d:19/01 1969-04-23  1970-12-21 

330938  21g:53/02 1969-05-06  1970-12-07 

331242 72d:19/10 1969-05-14  1970-12-14 

340417 72d:19/10 1969-06-06  1971-11-15 

338519  64a:62 1969-07-04  1971-09-06 

334553  64a:73 1969-08-15  1971-04-26 

335244  42o:15 1969-09-18  1971-05-17 

335079  72c:16/04 1969-10-01  1971-05-10 

376489 int G02b13/06 1969-10-10  1975-05-26 

336287  72d:19/01 1969-10-17  1971-06-28 

336503  46c:45/10 1969-10-24  1971-07-05 

336748  72f:15/05 1969-10-27  1971-07-12 

336747  72f:15/05 1969-10-27  1971-07-12 

336682  42c:39/15 1969-10-29  1971-07-12 

337337  64a:64 1969-11-24  1971-08-02 

337336  64a:60 1969-11-24  1971-08-02 

338252  65e:5/01 1969-12-22  1971-08-30 

339648  72d:19/02 1970-01-08  1971-10-11 

339647  72d:19/02 1970-01-08  1971-10-11 

339646  72d:19/02 1970-01-08  1971-10-11 

416197 C06B25/04 1970-02-05  1980-12-08 

332792 int F41g3/00 1970-02-11  1974-12-20 

340062  72f:12/03 1970-02-13  1971-11-01 

339802  72d:19/02 1970-02-25  1971-10-18 

340061 72f:7/02 1970-03-06  1971-11-01 

340063 72f:15/02 1970-03-06  1971-11-01 

340532  42c:39/15 1970-03-26  1971-11-22 

340531  42c:39/15 1970-03-26  1971-11-22 

353793 int G01g19/02 1970-04-13  1973-02-12 
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354119 int G01L1/22 1970-06-01  1973-02-26 

354357 int G01L1/22 1970-06-01  1973-03-05 

 

 


