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1. Inledning 
Bofors grundades 1646 som ett oansenligt järnbruk strax utanför Karlskoga, Värmland, men 

är idag ett framstående namn inom framför allt försvarsindustrin. Men att Bofors skulle vara 

där i nuläget var någonting som tedde sig högst osannolikt i början av 1800-talet.1 För att ha 

tagit sig dit företaget idag befinner sig har de nämligen tvingats genomgå flera viktiga och 

omvälvande förändringar.  

Under 1800-talets andra hälft blir Bofors i och med industrialiseringens nya metoder för 

stålframställning allt mer moderna och effektiva i sin produktion. Detta innebar att man i 

sinom tid gick över till att producera stål som var av högre kvalité än det tackjärn som dittills 

hade tillverkats på bruket. Detta medförde att man efter tester av marinen och armén beslöt 

sig för att i första hand använda stålet från Bofors men att fortsätta tillverkningen av kanoner i 

Finspång. Efter tvister mellan företagen beslöt man att bygga en kanonfabrik i Bofors och 

konkurrerade så småningom ut den i Finspång och blev sedermera den enda kvarvarande i 

landet.2 

Men den kanske viktigaste händelsen för Bofors civila produktion var när Alfred Nobel 

bestämde sig runt årsskiftet 1893/1894 för att köpa företaget. Detta ägarbyte innebar att det 

kom in ny teknologi och nya kunskaper som skulle bli viktiga komponenter i Bofors blivande 

kemiska industri. Nobel byggde ett laboratorium på området för fortsatt forskning inom kemin 

och vidareutveckling av Nobels egna upptäckter och uppfinningar, inom framförallt 

sprängämnen och krut.3 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur Bofors ABs produktion har diversifierats och 

breddats mellan 1885-1970 samt diskutera hur denna förändring över tid kan förstås utifrån 

begreppen teknologimoln och delvis även spårbundenhet. Varför denna diversifiering har ägt 

rum och vilka orsaker det finns till detta.  

Syftet kommer att uppfyllasgenom att besvara följande frågeställningar: 

• Vad har Bofors producerat och hur har detta förändrats över tid?  

• Vilka teknologier kan betecknas som kärnteknologier och vilka kan betecknas 

som relaterade teknologier? 

1 Steckzén, 1946, s.24-63 
2 Steckzén, 1946, s. 64-91 
3 Fransson, 1998, s. 13-17 
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• Hur kan Bofors förändrade tekniska satsningar förstås utifrån begreppen 

kärnteknologi och relaterad teknologi? 

Avgränsningen i tid för denna uppsats har gjorts för att kunna observera och ge perspektiv på 

Bofors ABs teknologiska utveckling och förändring. Eftersom fokus ligger på de större 

teknologiska förändringarna och skeendena i företagets historia krävs ett längre tidsmässigt 

perspektiv för att fånga upp förändringarna. Jag måste också avgränsa mig vad gäller första 

frågeställningen, vad som har producerats  och hur det har förändrats. Det delas in främst i 

olika sektorer som Bofors är involverade i, med enstaka produkter som exempel. På grund av 

brist på tid och längd på uppsatsen kommer inte Bofors många olika dotterbolag att beröras 

märkbart. 

1.2 Metod, material och disposition 
Eftersom Bofors inte har något öppet arkiv så är mängden tillgängligt material långt ifrån 

tillfredsställande. Det närmaste man kan komma företaget utan att ha tillgång till arkiven är 

deras årsredovisningar. För att genomföra den här undersökningen använder jag mig av 

Bofors årsredovisningar mellan åren 1914-1970. Varför jag använder mig just av företagets 

årsredovisningar är för att det är en bra indikator på vad de har åstadkommit under det senaste 

året, hur bra eller dåligt det har gått och vad som ska göras i framtiden. I dessa kan man också 

lokalisera de produktionsförändringar och teknikskiften som skett i företaget, och även få 

Bofors styrelses egna perspektiv på hur verksamheten fortskrider. 

Årsredovisningarna är alla ungefär likvärdiga kvantitativt i vad de innehåller och vilken 

statistik som finns i dessa, även om den blir lite mer detaljerad över tid. Detsamma gäller i 

högre grad för den delen som är intressant för min undersökning, de kvalitativa partierna av 

årsredovisningarna blir mer och mer detaljerade ju längre tiden går. Detta gör att jag under 

den tidigare delen blir mer beroende av litteraturen än vad jag är i behandlingen av de nyare 

årsredovisningarna. Men det ska fortfarande sägas att litteraturen är ett viktigt komplement 

under hela undersökningen. 

Dessa årsredovisningar ska tolkas för att så gott som möjligt kunna svara på mina 

frågeställningar. Årsredovisningarna ska undersökas systematiskt för att finna de teknologiska 

förändringarna och satsningarna som har gjorts genom åren. Detta med hjälp av litteraturen 

och dessutom så ska frågorna om teorin analyseras genomgående i hela uppsatsen. 

4 
 



Uppsatsen kommer att vara disponerad så att man efter inledningskapitlet går in på de olika 

områden som Bofors har varit aktiva inom, både militära och civila. Samtidigt ska jag genom 

att undersöka företagets årsredovisningar försöka svara på mina frågeställningar. 

Genomgången av årsredovisningarna och undersökningsperioderna kommer att vara relativt 

kronologisk. De svar jag sedan får ska jag samtidigt jämföra med de teoretiska 

utgångspunkterna som jag behandlar om teknologisk utveckling och spridning inom och till 

viss del utanför företaget. Dessa teorier kommer också att diskuteras närmare senare i 

inledningskapitlet. Från det resultat jag sedan får ur de teoretiska resonemangen och ur det jag 

själv har kommit fram till ska jag därefter försöka sammanfatta och diskutera detta i en 

avslutningsdel. 

1.3 Källkritik 
Eftersom den här uppsatsen används först och främst som en berättande källa, så vilar en stor 

del av uppsatsen på det som sägs i årsredovisningarna. Därför måste jag vara noga med hur 

jag använder innehållet i källorna. Årsredovisningarnas syfte är att redogöra för företagets 

ägare på bolagsstämman om vad som har hänt under föregående år och till viss del även vad 

som det ska satsas mer eller mindre på i framtiden. Årsredovisningarna är författade av 

företagets styrelse och VD, samt granskade av revisorer. Eftersom samtliga är granskade av 

revisorer som ska vara oberoende från företaget, så borde åtminstone det kvantitativa 

materialet, alltså den data som finns i redovisningarna stämma.  

Vad gäller den kvalitativa delen av årsredovisningarna så är ju den författad helt av 

representanter från Bofors styrelse, förutom de kortare revisionsberättelserna. Det enda som 

skulle kunna vara problematiskt för uppsatsen med källorna är tendensen. Närhet, beroende 

och äkthet behöver vi inte tvivla på. Årsredovisningarna är förvisso sammanfattningar av året 

som gått, och vissa detaljer kan ha glömts bort att nämnas men närheten borde inte vara något 

större problem.  

Andra detaljer eller uppgifter kanske har utelämnats medvetet eller så har betydelsen av 

någonting tonats ner för mycket eller tvärtom överdrivits. Därför finns risken att viss 

information från årsredovisningarna kan vara falsk. Men även om det som sägs kan tyckas 

överdrivet eller falskt så borde ju fortfarande samma motiv och incitament vara kvar i 

bakgrunden. Årsredovisningarna är också olika tydliga när de redovisar militär respektive 

civil produktion. De militära produkterna tiger man mer om än de civila, som får mer utförliga 

beskrivningar. Vad detta beror på är troligen att det är mer hemligstämplat material inom den 
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militära produktionen jämfört med den civila. Detta gör också att den civila delen av 

verksamheten blir mer undersökt än den militära. 

1.4 Tidigare forskning 
Vad gäller tidigare forskning om Bofors så är det relativt lite (mig veterligen) som direkt 

befinner sig i närheten av mitt undersökningsområde. Det finns dock tidigare forskning som 

har liknande tema som denna uppsats men som istället behandlar andra företag inom den 

militära sektorn. Till exempel så har Helén Andersson skrivit en (företagsekonomisk) 

avhandling om Hägglunds i Örnsköldsvik, men överlag så är forskningen inom 

militärindustrin inte särskilt utbredd. Vad detta beror på kan säkerligen i hög grad bero på att 

militära företag inte är så benägna att låta vem som helst ha tillgång till deras arkiv, eftersom 

stora delar av vad de ägnar sig åt kan vara hemligt. Därför blir tillgången på 

förstahandsmaterial begränsad och försvårar också forskningen inom området. Sedan finns det 

givetvis en uppsjö av populärvetenskapliga artiklar som behandlar en mängd olika vapen, 

fordon och liknande, men dessa är inte någonting som skulle kunna tillföra någonting av 

större vetenskapligt värde för uppsatsen. 

Till att börja med har jag två stycken böcker som behandlar Bofors allmänna historia från 

starten 1646. Dels Birger Steckzéns Bofors: en kanonindustris historia från 1946 som gavs ut 

i samband med 300-årsjubileet och dels Stig A. Franssons Bofors 350 år som då också är en 

jubileumsbok från 1996. Dessa tillsammans med Franssons andra jubileumsbok Det började 

med Nobelkrut, 1898-1998 om Alfred Nobels köp av företaget används då främst för att få en 

historisk överblick över Bofors som verksamhet. Ingen av dessa böcker är på något sätt 

tesdrivande eller har något speciellt fokus, utan behandlar i stort sett enbart den historiska 

utvecklingen för Bofors och avdelningen Nobelkrut. Men de är något viktigare för de tidigare 

perioderna än de senare som behandlas eftersom årsredovisningarna inte är lika utförliga i 

början av undersökningsperioden. 

Några problem med dessa böcker är att de är skrivna på beställning av Bofors, och i Franssons 

fall även skriven av någon som har mångårig tjänst i företaget.4 Detta skulle kunna vara 

problematiskt då risken förmodligen är större för en tendentiös tolkning av Bofors historia, 

medvetet eller omedvetet. Detta just eftersom han har varit involverad och anställd i företaget 

4 Fransson, 1996, s. 7, från förordet, skrivet av dåvarande VD Per-Erik Forsmark 
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själv.5 Med detta sagt finns alltid risken att vissa händelser som tidigare nämnts tonas ner eller 

skruvas upp för mycket. Men eftersom dessa böcker enbart används för faktauppgifter av 

mindre betydelse i min uppsats så är det ingenting att gräva sig in djupare på. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
För den teoretiska delen av arbetet har jag använt mig av författare som förespråkar två olika 

(men inte nödvändigtvis motsatta) typer av förhållningssätt till teknologisk utveckling och 

spridning. Nathan Rosenberg har skrivit Den tekniska förändringens ekonomi och tillsammans 

med David Mowery Paths of Innovation och de har där en grundteori som på svenska kan 

översättas till ”spårbundenhet”. 

Men den primära teorin som jag kommer att undersöka är den om ”clouds of technology” 

eller ”technology clouds” som vi kan kalla ”teknologimoln” på svenska. Om detta har Gunnar 

Eliasson skrivit om i ett antal artiklar. Jag kommer att använda en av dessa;, ”The 

Commercializing of Spillovers: A Case Study of Swedish Aircraft Industry” från Catching 

Up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective. Den här artikeln 

bygger på ett antal tidigare artiklar som Eliasson har skrivit inom ämnet.6 

Eliassons artikel är en studie av svensk flygvapenindustri, vilket gör att den passar relativt bra 

ihop med min studie då den också behandlar försvarsindustrin, om än en annan del av denna. 

Det gör att man borde kunna jämföra SAAB och Bofors på relativt likvärdigt, eftersom deras 

verksamheter på många sätt liknar varandras. 

Eliassons artikel behandlar alltså svensk flygplansindustri från dess början till dagsläget med 

teknologisk spridning och ”spillover”-effekter som utgångsläge.7 Spillover-effekter kan kort 

sagt sägas vara ett fenomen som innebär att teknologier överförs inom olika delar av ett 

företag eller mellan olika företag och branscher. Kunskap och teknologier förmedlas och 

transporteras vidare på olika nivåer. Eliassons teoretiska utgångspunkt är en modell som 

liknas vid ett teknologimoln med fyra ”vågor” av dessa spillover-effekter.8  

5 Som exempel på något som skulle kunna vara tendentiöst i Franssons bok kan man nämna Bofors 
skandalomsusade och mutmisstänkta försäljning av artilleripjäser till Indien. Delen som handlar om exporten av 
artilleripjäser är på ca 10 sidor, medan de tre större skandalerna under hela 80-talet får ett par sidors 
uppmärksamhet. Att räkna sidor i sig är kanske ingen större hjälp, men att vara så pass fåordig i en fråga som 
skapat så mycket debatt kan ifrågasättas. Förvisso kanske det inte var medvetet eller att denna händelse är målet 
med boken, men det kan ändå vara värt att ha i åtanke. 
6 Eliasson, 2011, s. 147 
7 Eliasson, 2011, s. 147 
8 Eliasson, 2011, s. 153-154 
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De här fyra vågorna ligger på var sin nivå, den första vågen kallar Eliasson för 

”kärnteknologier”, och det är de teknologier som är direkt relaterade till ett företags primära 

produktion eller sektor. Den andra vågen kallas ”relaterade teknologier” som är teknologier 

som utvecklats av ett företag för ett specifikt ändamål, men som utöver det fått ytterligare ett 

användningsområde i en annan del av koncernen. Den tredje vågen är vad han kallar för 

”ingenjörsteknologier”9 vilka är bland annat teknologier som misslyckats till vad de 

egentligen var menade för men som istället har fått ett annat användningsområde. Men 

ingenjörsteknologierna är även organisatoriska och tillverkningsteknologier. Den fjärde och 

sista vågen kallas för ”industriteknologier” och innebär företag använder sig av andra företags 

teknologier. I grund och botten kan man säga att den här vågen inkluderar allt som inte ligger 

inom det enskilda företaget.10 För den här uppsatsen kommer enbart de två första vågorna i 

teorin att användas, detta eftersom dessa vågor relaterar till spillover-effekter inom ett företag, 

i vårt fall Bofors. Då inga utomstående företag är med behöver inte de två sista vågorna 

diskuteras i större utsträckning. 

Mowerys och Rosenbergs böcker diskuterar båda spårbundenhet och betydelsen av Forskning 

och Utveckling (FoU). Spårbundenhet skulle från Rosenbergs perspektiv kort kunna beskrivas 

som att vetenskapen är beroende av teknik och vice versa. Det behövs till exempel mikroskop 

eller datorer för att göra vissa upptäckter, men man måste samtidigt ha hypoteser och egna 

teorier för att få någonting ur det. Man kan inte förutse vilken väg den teknologiska 

utvecklingen ska ta, men man kan göra antaganden utifrån hur utvecklingen sett ut hittills.11 

FoU är också intressant när man ser på hur mycket som spenderas på forskning respektive 

utveckling. Det visar sig att ungefär två tredjedelar spenderas på utveckling, alltså tekniska 

förbättringar och mindre modifikationer på redan existerande produkter.12 Detta är också 

någonting som Rosenberg trycker på, att uppfinningar sällan är nya och banbrytande, utan är 

istället en del av en lång kedja av mindre förbättringar. Det är dessutom säkrare att utveckla 

någonting som man är relativt säker på ger önskat resultat, än att genom forskning ta sig till 

målet. Osäkerheten med forskningen är att man vet inte lika väl hur slutresultatet av den 

kommer se ut, vilket också är en anledning till att forskningen inte är lika prioriterad som 

utvecklingen.13 

9 Engineering Technologies 
10 Eliasson, 2011, s. 154-163  
11 Rosenberg, 1997, s. 21 
12 Rosenberg, 1997, s. 24 
13 Rosenberg, 1997, s. 22-25 
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Man får också vara noga med att inte blanda ihop begreppen spårbundenhet och teknologisk 

determinism, de har vissa liknande drag men skiljer sig på varandra på vissa avgörande 

punkter. Teknologiskt-deterministiskt sett så måste en viss teknologi vara upptäckt för att ett 

historiskt skeende ska inträffa. Vad Rosenberg menar med spårbundenheten är att det finns en 

viss logik i hur den teknologiska utvecklingen går framåt, men att den ändå inte är helt 

förutbestämd.14  

Dessa två teoretiska utgångspunkter kan tyckas ligga en lång bit ifrån varandra i sitt innehåll, 

men vad som för ihop dessa till varandra är att kärnan i vad de vill förmedla är hur 

teknologiska framsteg sker. Rosenberg skildrar själva den teknologiska utvecklingen medan 

Eliasson också tittar på hur den sprids och anpassas till nya miljöer. En anpassning som passar 

bra in på Rosenbergs argument om att teknologier och uppfinningar hela tiden blir förbättrade 

och förändrade under decennier efter att de kommit till.15 Man skulle kunna se Eliassons teori 

som en vidareutveckling av Rosenbergs på det sättet att den behandlar den teknologiska 

utvecklingen på företagsnivå och förklarar hur och varför det kommer sig att företag utvecklar 

den teknik de gör och varför produktionen ser ut som den gör. 

Men utav dessa två teorier så passar Rosenbergs resonemang enligt mig in bättre på 

teknologisk utveckling på makronivå, medan Eliassons teori, som även kan ses som en 

påbyggnad av Rosenbergs, är lättare att applicera på ett enskilt företag. Då särskilt de två 

första vågorna som man kan se tydliga tecken på i fallet med Bofors. Av den anledningen blir 

Eliassons modell, och då särskilt de två första vågorna, den primära för denna uppsats, men 

Rosenbergs teori kommer jag ändå stundtals reflektera över.  

14 Rosenberg, 1997, s. 27 
15 Rosenberg, 1997, s. 27 
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2. Den tekniska utvecklingen i fallet Bofors 

2.1 Bofors 1885-1914 

2.1.1 Militär produktion 

Bofors var länge ett företag som enbart producerade civila produkter och då framförallt 

tackjärn och andra stålprodukter. Men detta var någonting som förändrades i slutet av 

1800-talet. Bofors hade upplevt en svår ekonomisk period från slutet av 1870-talet då den 

svenska järnindustrin genomgick en större kris. Men man hade överlevt krisen och börjat 

tillverka stål med en ny metod som höjde kvalitén på stålet avsevärt. Från första början kan 

det ses som något av en slump att just Bofors började med sin produktion av försvarsmateriel. 

Man började leverera stål till den enda kvarvarande kanonfabriken i Sverige, i Finspång. 

Relationerna mellan företagen blev allt frostigare och Bofors beslutade att uppföra en egen 

kanonfabrik 1883 och två år senare började de första beställningarna levereras. Så småningom 

konkurrerades också den mindre moderna fabriken i Finspång ut av Bofors.16 Att man vågade 

etablera sig som kanontillverkare under kristider tyder på att man behärskade sin 

kärnteknologi, järn- och ståltillverkningen, nog mycket för att tillverka de färdiga produkterna 

själva. 

Det var delvis på grund av andras vägran att modernisera sin som man beslutade att ta steget 

in på marknaden. De första artilleripjäserna som tillverkades i Bofors var kanoner främst 

ämnade för det svenska försvaret men även för export. Då Alfred Nobel några år efter 

kanonfabrikens uppförande köpte företaget så började man som sagt även tillverka kemiska 

produkter som krut och så småningom också granater och ammunition.17 

Mycket av den militära produktionen har under tiden från det att de första kanonerna 

tillverkats främst av förståeliga skäl fortsatt på denna bana med att utveckla och förbättra sig 

inom de områdena man redan är verksamma. Militärt innebär detta i princip endast 

artilleritillverkningen, som man under den här perioden kan se som en ny framtida 

kärnteknologi i Bofors som växer fram ur ståltillverkningen och blir något av företagets 

ansikte utåt.18 

16 Fransson, 1998, s. 29-34 
17 Fransson, 1998, s. 19-23 
18 Bofors årsredovisningar, 1917, s. 3 
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2.1.2 Civil produktion 

Bruket hade under tiden före den första kanonfabriken var uppsatt ägnat sig åt främst 

järntillverkning, och även en del jordbruk och skogsbruk. Men man hade under andra halvan 

av 1800-talet tack vare bättre produktionstekniker höjt kvalitén på sitt stål, vilket medförde att 

man så småningom började tillverka färdiga stålprodukter istället för enbart järn- och 

ståltillverkning. Exempelvis tillverkade man under 1880- och 1890-talen bland annat 

valfångstkanoner, ankare och propellrar för kunder både i Sverige och utomlands.19 Det här är 

också ett första exempel på produkter som ligger väldigt nära Bofors kärnteknologier, 

valfångstkanonerna som en civil produkt som kan härledas ur både stål- och 

kanontillverkningen. 

Trots uppförandet av kanonfabriken gick Bofors med förlust och hade stora skulder. Det var 

då Alfred Nobel kom in som ny ägare för Bofors. Med den teknologi och det kunnade som 

han förde in i företaget fick Bofors ytterligare en kärnteknologi att utgå ifrån och som man 

senare skulle utveckla och förfina, nämligen den kemiska industrin. Nobels övertagande 

innebar en hel del förändringar för Bofors, det anlades bland annat ett nytt laboratorium och 

nya anläggningar för kruttillverkningen byggdes.20  

Det var också nu under den här 20-årsperioden från Alfred Nobels övertagande till första 

världskrigets utbrott som två av de tre kärneknologier som skulle utgöra grunden för Bofors 

verksamhet etablerades på allvar, försvarsmaterielproduktionen och den kemiska 

tillverkningen. Av de relaterade teknologierna inom Bofors så är det få av dessa som existerar 

i större utsträckning under den här perioden. Om man nu inte räknar den blivande 

kärnteknologin med kanontillverkningen som en relaterad teknologi, vilket det i mångt och 

mycket var under den första tiden. 

2.2 Bofors 1914-1939 
Under mellankrigstidens första halva genomgick Bofors en allvarlig kris till följd av första 

världskriget och lågkonjunktur. Krisen skulle sederma reda ut sig och företaget kunde under 

detta sista årtiondet innan nästa världskrig bröt ut expandera och bredda sin produktion inom 

både de civila och militära sektorerna. Under trettiotalet i samband med de allt mer 

gynnsamma ekonomiska förutsättningarna expanderar också Bofors i flera steg då de 

förvärvar ett antal mindre företag. 

19 Fransson, 1996, s. 54-56 
20 Steckzén, 1946, s. 147-155 
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2.2.1 Militär produktion 

Man skulle kunna tro att ett världskrig innebar i stort sett enbart positiva effekter för ett 

krigsmaterieltillverkande företag som Bofors, men tvärtom så ledde det första världskriget till 

ekonomiska svårigheter för Bofors. Man hade föga förvånande efter krigsutbrottet tagit emot 

stora beställningar av artilleri från ett antal länder och det till de priser som gällde då 

beställningarna gjordes. Konsekvenserna av detta blev att när råvarupriserna sköt i höjden till 

följd av kriget i kombinaton med ökande kostnader för arbetskraften så blev dessa 

beställningar ofta inte lika vinstgivande för Bofors som de hade blivit med de lägre 

prisnivåerna innan kriget.21 Företagets ekonomi hade under första världskriget till viss del 

blivit räddad av att den civila produktionen gick bättre än vad man hade förväntat sig.22 De 

civila produkter som man under krigsåren hade gjort vinst på var då framförallt från 

ståltillverkningen. 

Produktionen av krigsmateriel hade som förväntat en vacklande period under åren efter första 

världskriget. Men man hade ändå turen med sig och hade med hjälp av det tyska 

kanonföretaget Krupp ett antal större beställningar under period som i ungefär ett decennium 

generellt känntecknades av låg aktivitet vad gäller införskaffande av nytt krigsmateriel på den 

internationella och framförallt på den inhemska marknaden.23 

Dessa relativt stora beställningar från ett antal länder, däribland Nederländerna, Siam 

(Thailand) och Turkiet, ställde också vissa krav på Bofors. Man hade under krigsåren inte 

utvecklat några nya artilleripjäser varken för flottan eller armén och var därför tvungna att 

modernisera och utveckla sina produkter, både med hjälp av Krupp och på egen hand.24 Dessa 

beställningar involverade hela den dåvarande Boforskoncernen, från kanonfabriken till 

ammunitionstillverkningen i Nobelkrut. Här kan man åtminstone se en överföring av kunskap 

från Krupp till Bofors och kanske även spår av Eliassons fjärde våg med industriteknologier, 

även om detta till stor del var ett bilateralt avtal mellan de två företagen. Under en tid då den 

civila produktionen genomgick en större kris så klarade sig krigsmaterielproduktionen bättre 

än väntat och stabiliserade verksamheten under 1920-talet precis som den civila produktionen 

hade gjort det under första världskriget. 

21 Bofors årsredovisningar, 1917, s. 3 
22 Bofors årsredovisningar, 1916, s. 3; Bofors årsredovisningar, 1918, s. 3 
23 Fransson, 1996, s. 95-106 
24 Fransson, 1996, s. 95-97 

12 
 

                                                 



Vidare under 1930-talet var efterfrågan på artilleri från Bofors hög och i upptakten till andra 

världskriget hade man stora beställningar från ett antal länder. Det hade man reagerat på i 

början av 1930-talet och påbörjat effektivisera sin produktion för att höja 

produktionskapaciteten. Man hade också breddat utbudet på de olika typer av artilleri man 

producerade, man hade nu artilleri för olika terränger och luftvärnskanoner etc.25 

Modifikationerna man gjorde behövde inte vara särskilt stora för att passa in på kundernas 

behov. Den här perioden är ett exempel på hur man lyckas med produktionen inom sina 

kärnteknologier, man utvecklar en bredd på det område som man är specialiserad inom. De 

använde det kunnande och de teknologier man hade och applicerade det på ett antal olika 

produkter. Som exempel kan nämnas att det speciella lavettage26 som man konstruerade under 

1930-talet fortfarande användes i en mängd olika artilleripjäser ända upp till 50 år senare.27 

Nu var också det svenska försvaret i behov av modernisering och upprustning och beställde 

ett antal artilleripjäser av varierande slag. Men det svenska försvaret var ändå inte den största 

beställaren av krigsmateriel, bara under de fem åren innan andra världskrigets början tog man 

emot beställningar som totalt omfattade ca 1500 artilleripjäser. Alla dessa hann man inte 

producera och krigets utbrott kom också emellan, vilket gjorde att man inte kunde skeppa iväg 

alla och dessa blev snabbt uppköpta av svenska försvaret.28 Det svenska försvaret skulle 

sedermera få allt mer inflytande på Bofors under andra världskrigets gång. 

2.2.2 Civil produktion 

När slutet på det första världskriget började anas avgick ett antal ledande figurer med 

motivationen att bana väg för en ny generation som skulle leda Bofors in i en ny era efter 

freden. Denna nya generation med bland annat SKFs (Svenska kullagerfabriken) före detta 

VD hade ett tydligt mål att sträva mot; en mer välutvecklad civil produktion. 

Den nu avgångna styrelsen har genom ett mångårigt framgångsrikt arbete vetat 

förskaffa Bofors ett världsbekant namn, speciellt inom krigsmaterieltillverkningen. Det 

skall bliva den nya styrelsens strävan att hävda den så vunna positionen, på samma 

gång som det är dess avsikt att söka nya civila verksamhetsområden för att ersätta den 

25 Fransson, 1996, s. 101-106, 112-117 
26 En lavett är den ställning eller det underrede som en artilleripjäs monteras på. 
27 Fransson, 1996, s. 113 
28 Fransson, 1996, s. 118 

13 
 

                                                 



nedgång i krigsmaterieltillverkningen, som kan vara att motse efter världskrigets 

avslutande.29 

Man ser här tydligt varför företaget strävar efter fortsatt produktion inom den civila sektorn; 

De beställningar på krigsmateriel man arbetat med under kriget hade varit betungande för 

företaget och när slutet på kriget nalkades så insåg man att man kanske skulle få det svårt att 

gå runt utan de stora beställningar på krigsmateriel man erhållit de senaste åren vilket gjorde 

att man kände sig tvungna att satsa mer på den civila sektorn.30 

Satsningen inom den civila sektorn grundade sig främst på att bredda den dåvarande civila 

produktionen, och inte enbart förlita sig på ståltillverkningen och ett fåtal verkstads- och 

maskinprodukter.31 Denna satsning kan ses som det första stora försöket att nå ut på en 

bredare marknad med sina civila produkter och bli mindre beroende av militärproduktionen 

än man hade varit under kriget. 

Nobelkrut drabbades hårt av att kriget tagit slut, då man i princip enbart producerade krut, 

tvingades göra sig av med stora delar av personalen. Man var tvingade att göra civila 

satsningar för att verksamheten skulle överleva. Det naturliga steget var att gå över till något 

som man redan hade teknologin att producera, i första hand sprängmedel för civilt bruk.32 

Man gjorde också försök med skokräm och konstläder för att freda sin verksamhet. 33 Även 

om sprängämnena för civilt bruk var ett drag som till stor del handlade om överlevnaden för 

verksamheten, så är det fortfarande ett beslut som följer logiken i både Eliassons och 

Rosenbergs resonemang. Detta eftersom de använder en teknologi de har sen tidigare fast i ett 

annat syfte och att de nya produkter de utvecklar har ett tydligt ursprung i det som har 

producerats tidigare. 

Även övriga delar av Bofors reagerade likadant och ställde också in sig på alltmer civila 

produkter, i väldigt varierande sektorer. Bland annat påbörjade man tillverkning av traktorer, 

yxor och till och med matbestick.34 Satsningarna blev dock i de flesta fallen misslyckade, och 

dessa överambitiösa försök att etablera sig på en mängd olika marknader drog ned Bofors i en 

ekonomisk kris. Detta i kombination med att det samtidigt blev lågkonjunktur i Sverige under 

29 Bofors årsredovisningar, 1917, s. 4 
30 Bofors årsredovisningar, 1916, s. 3; Bofors årsredovisningar, 1917, s. 3-4 
31 Fransson, 1996, s. 91-93 
32 Fransson, 1998, s. 31-32 
33 Fransson, 1996, s. 93 
34 Fransson, 1996, s. 91 
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1920-talet. När de nya investeringarna började genomföras var det också till stora kostnader.35 

De var inte särskilt välplanerade och alldeles för optimistiska, efterfrågan på produkterna de 

tillverkade var inte nog stor, vilket medförde stora förluster under ett antal år under 

1920-talet.36 

I diagrammet nedan ser vi att trots de stora satsningar som man gjorde från slutet av första 

världskriget så stod den civila produktionen enbart för ca 12 % av den totala produktionen 

1922, medan den under krigets sista år hade legat runt 50 %. Det finns dock andra faktorer 

som spelar in på varför kurvan ser ut som den gör, till exempel var produktionen av 

krigsmateriel större än vanligt samt den rådande lågkonjunkturen.37 Men det är samtidigt värt 

att nämna att den civila produktionen 1922 var en tredjedel av året innan, och bara en 

femtedel av året desförinnans försäljningsvärde.38  

Diagram 1: Bofors ABs militära och civila produktion i procent av det totala försäljningsvärdet, 

1917-1928 

 
Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar 1917-1928 

De teoretiska slutsatserna man kan dra utifrån denna svåra period för Bofors är som Fransson 

också sammanfattar väl: ”En annan lärdom var, att nya verksamheter borde koncentreras till 

35 Bofors årsredovisningar, 1919, s. 3; Bofors årsredovisningar, 1920, s. 3 
36 Fransson, 1996, s. 91 
37 Bofors årsredovisningar, 1922, s. 3 
38 Bofors årsredovisningar, 1920, s. 3; Bofors årsredovisningar, 1921, s. 3; Bofors årsredovisningar, 1922, s. 3 
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områden, där företaget redan hade tekniskt kunnande”.39  Det vill säga att det Bofors borde ha 

valt att göra sina satsningar i var de områden man hade sina kärnteknologier, alltså 

ståltillverkningen och den kemiska industrin inom Nobelkrut. En stor del av förklaringen till 

misslyckandena ligger säkerligen i att man gav sig in i projekt som man hade ringa kunskap 

om på förhand. Förändringarna var för drastiska och visar tecken på att det hade kanske varit 

en bättre väg via det teknologimoln som fanns då inom Bofors. 

Under mellankrigstiden gick Bofors från att vara ett företag i kris till att vara ett företag som 

gjorde allt större vinst och gjorde även nu stora satsningar men till skillnad från tidigare var 

dessa mer långsiktigta och försiktiga.  

Åren innan andra världskriget kännetecknades av en positiv trend för Bofors, där både den 

civila och den militära sektorn  uppvisade bättre och bättre resultat. I grafen nedan ser vi hur 

försäljningsvärdena har utvecklats från och med 1933 till andra världskrigets utbrott. Den 

kraftiga ökningen av den militära produktionen beror inte på större beställningar – den hade 

under hela 1930-talet varit hög – utan på grund av en avsevärd höjning i 

produktionskapaciteten. Den civila produktionen ökar också stadigt, och har liksom 

militärproduktion mångdubblat sina försäljningsvärden.40 

Diagram 2: Index på utvecklingen av försäljningsvärdet, civil och militär produktion, 1933-1939 

 
Källa: Egen bearbetning av Bofors årsredovisningar 1933-1939 

39 Fransson, 1996, s. 91 
40 Fransson 1996, s. 134 
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Ståltillverkningen var fortfarande den grundläggande civila produktionen i företaget och den 

gav säkra resultat år efter år. Men det var också under 1930-talet som man påbörjade vad som 

senare skulle utvecklas till Bofors läkemedelstillverkning. 1936 togs beslut om en större 

satsning i Nobelkrut, man skulle bygga ett laboratorium och i längden också uppföra fabriker 

för kemikalie- och läkemedelsproduktion.41 Andra världskriget skulle bromsa upp dessa 

planer med några år men redan i början av 1940-talet var man igång med produktionen som vi 

återkommer till om en liten stund. 

Decenniet innan första världskriget kan beskrivas som en period av fortsatt utveckling av sina 

kärnteknologier. Men under de sista tre åren byggs det vidare framför allt på den kemiska 

delen, där nya teknologier relaterade från kruttillverkningen börjar se dagens ljus, kemikalier 

och läkemedel. Kemiskt kunnande som man investerade i ny satsningar inom ett område som 

man mycket riktigt trodde vara nödvändig inom de kommande åren.  

2.3 Bofors 1939-1970 
Den positiva utvecklingen för Bofors som företag i och med den allmänna upprustningen 

skulle fortsätta under och efter andra världskriget. Den civila delen av koncernen bromsades 

som bekant upp någorlunda av krigsutbrottet, men Bofors verkade inte påverkas särskilt 

mycket av det. 

2.3.1 Militär produktion 

Andra världskriget såg en kraftig satsning på utveckling av nya produkter inom den militära 

sektorn, vid krigsutbrottet hade man redan ett antal projekt som ökades på och blev fler under 

kriget.42 Beställningarna var också stora från utlandet men dessa affärer skulle bli tvärt 

avbrutna av krigsutbrottet. För till skillnad från det första världskriget så uteblev exporterna 

från Bofors i princip fullständigt. Detta på grund av att den svenska staten nu beställde stora 

mängder försvarsmateriel, detta också till något lägre priser än normalt. Man köpte också av 

Bofors de pjäser som inte ännu hade hunnit exporteras och Bofors blev nästan som en 

förlängd del av det svenska försvaret. Så var fallet genomgående under kriget, att det var den 

svenska staten som stod för nästan alla inköpen. Men Bofors gick ändå bra och hade relativt 

stora vinster under hela andra världskriget.43 

41 Fransson, 1998, s. 32 
42 Fransson, 1996, s. 178 
43 Bofors årsredovisningar, 1940, s.2; Bofors årsredovisningar, 1942, s.2; Bofors årsredovisningar, 1944, s. 1 
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Militärproduktionen blev inte som man befarade lägre efter att andra världskriget var slut, 

snarare tvärtom. För det första så låg beställningarna som gjorts innan kriget kvar och skulle 

avslutas, och det rådde inte samma åsikter om avrustning från samhällets eller det 

internationella samfundets sida som efter förra världskriget.44 

Fram till andra världskriget så hade den militära sektorn inom Bofors med några få undantag 

bara bestått av artilleri och nära relaterade produkter samt ammunition. Under efterkrigstiden 

skulle Bofors emellertid bredda sin produktion inom den militära sektorn. Redan under Alfred 

Nobels tid vid företaget hade det förekommit experiment med  så kallade ”lufttorpeder”, 

raketer, men det skulle dröja till i början av 1950-talet innan något sådant på allvar 

övervägdes igen. Då påbörjade man utvecklingen av den framgångsrika pansvärnsroboten 

BANTAM45 som en del av den militära breddningen i företaget. Den kan ganska enkelt 

klassas som en typisk relaterad teknologi, då den använder sig av kemikalier från Nobelkrut, 

och plastkomponenter från ett av Bofors dotterbolag Bofors-Tidaholmsverken.46 

Ytterligare ett område som man också tidigare hade testat inom etablerade man sig nu också, 

nämligen stridsfordon. Det här blev också ett område som skulle kunna kännetecknas som 

relaterade teknologier. Både de pansarkanonvagnar och pansarluftvärnsvagnar som man 

tillverkade hade i princip samma funktion som de andra artilleripjäserna, med skillnaden att 

de var bepansrade och mobilare.47 

Under efterkrigstiden kan man se att att Bofors inom den militära sektorn har utvecklat 

produkter som kan benämnas som relaterade teknologier, då de har ett någorlunda tydligt 

ursprung ur antingen artilleritillverkningen eller den kemiska industrin. 

2.3.2 Civil produktion 

Under krigsåren var aktiviteten inom den civila produktionen förvånansvärt hög, framförallt 

inom Nobelkrut som fick mer resurser för framställning av nya civilkemiska produkter. Detta 

eftersom all militär produktion som fanns inom Nobelkrut fokuserades på att producera mer 

ammunition, alltså blev det ingen forskning inom det området. Då fokuserades forskningen i 

allt högre grad på den civilkemiska utvecklingen, där man just var i färd med att uppföra en 

ny fabrik för framställning av kloramin och sackarin. Båda dessa ämnena var perfekt lämpade 

för tillfället: Förutom att vara ett desinfektionsmedel så kan kloramin även användas till 

44 Fransson, 1996, s. 188-189 
45 Bofors Anti-tank Missile 
46 Fransson, 1998, s. 77-79 
47 Fransson, 1996, s. 219-225 
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sanering av senapsgas, vilket ledde till att försvaret beställde stora kvantiteter. Sackarinet var 

ett viktigt substitut då det på grund av kriget rådde brist på socker.48  

I början av 1940-talet påbörjade man flera satsningar inom läkemedelsområdet. Man kunde på 

grund av kriget inte importera de kemikalier som man behövde för att producera 

slutprodukten, vilket ledde till att man byggde upp hela den processen från ruta ett. I och med 

den här längre tillverkningsprocessen fick man också ut restprodukter som kom till 

användning igen i kruttillverkningen. Utmaningen här var att ställa om från mindre försök i 

laboratoriet till fullskalig massproduktion, vilket visade sig med föra vissa svårigheter, och 

orsakade förseningar.49 

 Någonting intressant som man kan notera här är att Bofors har gjort stora satsningar på 

forskningen, alltså F.et i Rosenbergs modell. Det vill säga tvärt emot vad som var normalt. 

Detta gäller då åtminstone för den civilkemiska delen av Nobelkrut under 1940-talet, vars 

laboratorieverksamhet var ständigt hög.50 Men även i ståltillverkningen förekom det en hel 

del forskning, och man införskaffade bland annat avancerade instrument för att finna de bästa 

molekylstrukturerna för deras olika produkter.51 Forskningen här har ju givetvis tydliga 

ekonomiska mål i de allra flesta fallen men man tar större risker med regelrätt forskning vad 

gäller exempelvis ovissheten om slutresultatet. Ett slutresultat som i och för sig också kan ge 

andra oförutsedda effekter. Till exempel att man kanske kan använda ett resultat till någonting 

helt annat än vad som tidigare tänkts, vilket kan jämföras med Eliassons tredje våg.52 Det ska 

dock samtidigt sägas att inom utvecklingen av nya artillerisystem, så var det mycket ”Trial 

and error”. Flera nya system kom inte längre än till prototypstadiet där de av olika 

anledningar avbröt vidare utveckling. Men man lärde sig ändå här sådant som kom till nytta 

senare.53 

Efter andra världskriget gick det betydligt bättre för Bofors än vad det hade gjort under det 

första. Vad man hade gjort annorlunda här var att de civila satsningar man gjort var inte 

enbart förhastade beslut utan också sådant som funnits med i planeringen redan innan kriget 

bröt ut. Men man antog, den här gången alltså felaktigt, att precis som vid förra krigets slut 

48 Fransson, 1998, s. 44-48 
49 Fransson, 1998, s. 46-47 
50 Fransson, 1998, s. 45-46 
51 Bofors årsredovisningar, 1959, s. 5 
52 Eliasson, 2011, s. 160-161 
53 Fransson, 1996, s. 176-183 
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skulle efterfrågan på krigsmateriel gå ner och satsade därför lite extra när kriget började lida 

mot sitt slut.54 

Den civila kemiska industrin fortsatte då genom dessa satsningar att utvecklas i snabb takt, 

man uppförde ett antal nya anläggningar under de sista krigsåren och åren därpå. Man ville nu 

några år efter freden i allt högre grad satsa på egna läkemedel, man hade hittills producerat 

både mellanprodukter för läkemedelstillverkningen samt ett mindre antal egna läkemedel.55 

Man började märka av hårdare konkurrens då man nere på kontinenten åter hade börjat bygga 

upp sin kemiska industri vilket också kan vara en anledning till att man tog steget in på allvar 

i färdigproducerade läkemedel, för att vara steget före. Under 1950-talet utvecklar Bofors ett 

antal egna läkemedel av varierande art, både receptbelagda och receptfria.56 Konkurrensen 

förblir fortsatt hård, men satsningarna som man hade gjort hade ändå givit goda resultat både 

inrikes och utrikes.57 Fortsättningsvis under 1960-talet var det läkemedelsproduktionen som 

var den viktigaste för Nobelkrut, och var ungefär lika gynnsam under detta decennium. Men 

den mest allmänt omtalade produkten från 1960-talet var ändå Bofors egna tandkräm, som 

övertog en relativt stor del av den svenska tandkrämsmarknaden under några år. 58 Dessa nya 

satsningar inom det civilkemiska området bör ses som relaterade teknologier till det man 

ursprungligen och främst ägnade sig åt, krut och ammunition. Därifrån har man tagit de 

kemiska kunskaperna och applicerat dessa på någonting nytt. 

  

54 Bofors årsredovisningar, 1944, s. 1 
55 Bofors årsredovisningar, 1950, s. 1; Bofors årsredovisningar, 1951, s. 1 
56 Fransson, 1998, s. 60-61 
57 Bofors årsredovisningar, 1957, s. 6 
58 Fransson, 1998, s. 64-65 
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3. Avslutning 
När tidsspannet för denna undersökning påbörjades var Bofors ett företag som hade en 

kärnverksamhet, ståltillverkningen. Under åren fram till första världskriget introduceras två 

nya kärnteknologier och under de närmaste åren efteråt befästes dessa. Från 1930-talet och 

framåt växer de större relaterade teknologierna fram, däribland läkemedelsproduktionen och 

stridsfordonen. 

Bofors har producerat en mängd olika produkter genom åren, och inom en mängd olika 

områden. Men dessa produkter har oftast haft någon slags sammanlänkning till de tre 

kärnteknologier som företaget innehar. Och i fall där sammanlänkningen inte har funnits, som 

på 1920-talet, så har produkterna ofta inte lyckats lika bra. 

Något som man kan se i Bofors tillverkning är att man historiskt sett ofta börjar på en 

grundläggande nivå, för att sedan utveckla nya, avancerade produkter ur det man redan 

producerar. Exempelvis började man ju med högkvalitativt stål, för att sedan tillverka kanoner 

som blev alltmer sofistikerade ju längre tiden gick. Likadant var det i Bofors kemiska del 

Nobelkrut, som till en början producerade nästan enbart krut för att sedan göra både 

ammunition och granater och sedermera även andra kemiska produkter.  

En insikt som jag har kommit till under arbetets gång, som Eliasson inte nämner, är att ett 

företag kan ha olika kärnteknologier under olika perioder. Till exempel som i vårt fall med 

Bofors. Men trots det anser jag att Eliassons teori om dessa fyra spillover-vågor är relevant, 

som både en utbyggnad av Rosenbergs spårbundenhet och teknologiflödena inom enskilda 

företag. 

Till sist kan konstateras att trots har varit omfattande i tid och syftat till att enbart synliggöra 

de stora teknologiska skiftena inom detta föreatg ur ett visst teoretiskt perspektiv, så har 

undersökningen kanske tillfört lite mer kunskap om ett företag som det skrivits så pass lite 

vetenskap om trots sin singnifikans.  
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