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BILTILLVERKNING I TRBILTILLVERKNING I TRBILTILLVERKNING I TRBILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN OLLHÄTTAN OLLHÄTTAN OLLHÄTTAN ---- SAAB SAAB SAAB SAAB    

Förutsättningar och omständigheterFörutsättningar och omständigheterFörutsättningar och omständigheterFörutsättningar och omständigheter    
Under mellankrigstiden kom bilen att få en allt större betydelse som kommunikationsmedel, 
både för gods- och persontransporter. Bilen som medel för masskommunikation utvecklades 
först i USA och slog igenom i Europa i full skala först efter andra världskriget. Bilen kan sägas 
vara motorn i ett nytt (tekniskt) utvecklingsblock, och även tekniskt system, som kom att få 
oerhört stor betydelse för utvecklingen under stora delar av 1900-talet. Kring mitten av 
1900-talet inleddes i Sverige en omfattande utbyggnad av vägnätet vilket gick hand i hand 
med en kraftig ökning av såväl privatbilism som godstrafik på landsväg. Allt fler transporter av 
såväl personer som gods kom att köras på vägar av bilar, bussar och lastbilar. Detta var en 
genomgripande omställning av samhällets stansportsystem, liknande den som skett under 
1800-talet då järnvägen revolutionerade transportsektorn. Bilen betydelse för människors 
arbete och fritid kan knappast överskattas, den förändrade såväl samhällets infrastruktur som 
människors arbete, fritid och hur de uppfattade sin värld. 
 
Trollhättans ledande industriföretag, Nohab, hade sedan den stora beställningen av lok till 
Sovjetunionen, betydande problem med orderingången. Antalet anställda minskade kraftigt 
och företaget producerade långt under sin kapacitet. I ett försök att öka produktionen 
inleddes ett samarbete med Bofors, en av Sveriges ledande försvarsindustrier. I samarbete 
med Bofors vände sig Nohab också till staten och erbjöd sina tjänster och ur detta 
samarbete kom flygmotortillverkningen på Nohab.  
 
Statens syfte med att engagera sig i flygmotortillverkning var att bredda den inhemska 
militära tillverkningen. 1930-talet innebar ökande internationella spänningar och det blev 
viktigt för Sverige att bygga upp en stark egen försvarsindustri, där flyget var en viktig del.  
 
När Bofors, då Sveriges ledande vapen tillverkare, köpte Nohab 1936 ökade den militära 
delen av tillverkningen och beslut togs att utvidga flygmotortillverkningen till att gälla hela 
flygplan. Genom ett samarbete med Svenska Järnvägsverkstäder AB i Linköping, som redan 
hade sysslat en del med flygplanstillverkning, bildades 1937 Svenska Aeroplan AB (Saab) med 
det konkreta syftet att leverera flygplan till det svenska försvaret. Saab var redan från början 
ett fristående bolag, även om kopplingarna till Nohab och de inblandade företagen 
inledningsvis var starka. Saab etablerades i Linköping men också i nya lokaler på 
Stallbackaområdet, i anslutning till den nybyggda flygplatsen. Företaget övertog omgående 
Nohab Flygmotor, innan det 1941 köptes av Volvo och fick namnet Svenska Flygmotor 
(senare Volvo Flygmotor, respektive Volvo Aero).  
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Det är viktigt att förstå att etableringen av Saab och formeringen av den svenska 
flygplanstillverkningen gjordes på uppdrag av staten, i militära syften och med inblandning av 
storfinansen. Grunden till Saab var militär produktion med staten som beställare, På grund av 
de stora medel som satsades på att bygga upp ett svenskt flygvapen kom Saab snabbt att bli 
landets största producent av försvarsmaterial. Statens ambition om att ha en omfattande 
nationell försvarsindustri var viktiga förutsättningar för att såväl Nohab flygmotor som Saab 
etablerades i Trollhättan. 
 
Det försvarspolitiska läget under 1930-talet blev för Sverige allt mer utsatt. Försvarsbeslutet 
på 1920-talet hade inneburit en betydande nedrustning då man ansåg risken för ett nytt stort 
krig liten. Under senare delen av 30-talet blev det allt mer tydligt att en upprustning kunde 
bli aktuell men det var egentligen först i och med krigsutbrottet som riktigt stora medel 
tillfördes försvaret och produktionen av försvarsmaterial. 
 
Man kan spekulera kring kontinuiteten av statlig inblandning i Trollhättan. Var förläggandet av 
Saab och flygmotortillverkning i Trollhättan en följd av att staten redan hade betydande 
intressen i Trollhättan (genom Kanalbolaget och senare Vattenfall)? Mer generellt kan frågan 
ställas vilken betydelse statens projekt och inblandning haft för Trollhättan och hur staden 
hade utvecklats utan denna inblandning? 

Från flygplan till bilarFrån flygplan till bilarFrån flygplan till bilarFrån flygplan till bilar    
Saab i Trollhättan byggde under kriget en mängd flygplan men vid krigsslutet var det 
uppenbart att en omfattande produktion av militära flygplan inte skulle fortsätta. Man valde 
då att koncentrera flygplanstillverkningen till Linköping och företaget hade då att ta ställning 
till vad man skulle göra av fabriken i Trollhättan. Vad skulle man göra med fabriken, 
resurserna och kompetensen? Vad skulle företaget tjäna pengar på? 
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Biltillverkning på Saab 1950-tal. Bildkälla: Innovatum bildarkiv  
 
Man ansåg inte att civilt trafikflyg hade tillräckligt stor marknad, inom tunga fordon var 
konkurrensen också stor medan däremot biltillverkning såg lockande ut. Volvo var ännu inte 
någon stor tillverkare och importen av bilar betydande. De maskiner som fanns, exempelvis 
plåtpressar kunde också anpassas till biltillverkning. 1947 togs det formella beslutet och en 
första prototyp kunde visas samma år (eftersom utvecklingsarbetet hade startat redan 
tidigare). Kommersiell produktion kom igång 1950, 1954 var hade fabriken producerat 10 
000 bilar och årsproduktionen var 1956 6000 bilar. 
 
Tabell 4. Saabs bilmodeller 1947-2003 
ÅrÅrÅrÅr    ModellModellModellModell    
1947 Saab 92001 
1949 Saab 92 
1955 Saab 93 
1956 Saab Sonett I 
1959 Saab 95 
1960 Saab 96 
1966 Sabb Sonett II 
1968 Saab 99 
1970 Saab Sonett III 
1974 Saab 99 L Kombikupé 
1977 Saab 99 Turbo 
1978 Saab 900 GLE 
1980 Saab 900 Turbo Sedan 
1984 Saab 900 Turbo 16S 
1984 Saab 9000 Turbo 
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1987 Saab 900 Cabriolet 
1988 Saab 9000 CD 
1991 Saab 9000 SC 
1993 Saab 900 SE 
1994 Saab 900 Cabriolet 
1997 Saab 9-5 
1998 Saab 9-3 
1999 Saab 9-5 Kombi 
2002 Saab 9-3 Sportsedan 
2003 Saan 9-3 Cabriolet 
Källa:. Saab 50 år på väg 
 

Samgående med ScaniaSamgående med ScaniaSamgående med ScaniaSamgående med Scania---- Vabis Vabis Vabis Vabis    

Biltillverkningen inom Saab expanderade under 1950- och 60-talen och kom att bli en allt 
viktigare del av företagets verksamhet. 1968 skedde ett samgående mellan Saab och Scania-
Vabis vilket gjorde det nya företaget Saab-Scania till en stor koncern med många olika 
produkter. Saab var fram länge dominerat av Wallenbergsfären genom Investor.   
 
GM tar över 
1990 skedde dock en viktig förändring då General Motors (GM), då världens största 
biltillverkare, köpte halva personbilsdivisionen och ombildade det till eget bolag, Saab 
Automobile AB, med Saab- Scania och General Motors som vardera hälftenägare. År 2000 
fullföljdes affären då GM tog över hela Saab Automobile AB.  
 
 
Diagram 3Diagram 3Diagram 3Diagram 3. Antal til. Antal til. Antal til. Antal tillverkade bilar på Saab, årsvislverkade bilar på Saab, årsvislverkade bilar på Saab, årsvislverkade bilar på Saab, årsvis    
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Företagets utveckFöretagets utveckFöretagets utveckFöretagets utvecklinglinglingling    
Förändringen i produktionen till att producera bilar kom att få stora konsekvenser för 
utvecklingen på Saab i Trollhättan. Det var i många avseende stor skillnad på att bygga 
flygplan till en relativt säker uppdragsgivare och att producera bilar till en öppen marknad. 
Bilen är en konsumentprodukt, på en konkurrensutsatt marknad.  
 
Löpande bandet införs 
Förändringen ledde också till ett förändrat produktionssätt. I och med ökande biltillverkning 
infördes löpandet bandet, linan, på Saab, vilket har varit, och är det dominerande sättet att 
massproducera bilar sedan tidigt 1900-tal. Massproduktion i ett löpande band kräver när det 
gäller bilar många människor vilket ledde till att Saab stadigt ökade antalet anställda fram till 
krisen på 1990-talet.  

DomineDomineDomineDominerande ställningrande ställningrande ställningrande ställning    

Redan kring 1960 gick Saab om Nohab som största industri i Trollhättan och har sedan dess 
haft en dominerande ställning på arbetsmarknaden. Som mest har Saab haft nästan 10 000 
anställda vilket motsvarade en mycket stor del (över 30%) av det totala antal 
förvärvsarbetande i Trollhättan. I praktiken har de anställda på Saab kommit från ett stort 
geografiskt område, framför allt trestadsområdet och Dalsland. 
 
Hur man än mäter det är Saab är en exceptionellt stor industri för en stad av Trollhättans 
storlek, motsvarande förhållanden påträffas nästan bara i bruksorter med betydligt färre antal 
invånare. Saab har alltså under de senaste decennierna haft en mycket stark ställning i 
Trollhättan och på gott och ont starkt påverkat utvecklingen i kommunen. 
 
 
 
Diagram 4. Antal anställda påDiagram 4. Antal anställda påDiagram 4. Antal anställda påDiagram 4. Antal anställda på S S S Saab i trollhättan 1940aab i trollhättan 1940aab i trollhättan 1940aab i trollhättan 1940----200200200200    
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Källa: Saab Automobile AB 
 
Senare tids industriella trender har lett till en något förändrad industristruktur då Saab gjort 
sig av med en rad verksamheter som nu bedrivs av underleverantörer eller serviceföretag. 
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Flera av de största företagen i Trollhättan idag är direkt kopplade till Saab, som Lear 
Corporation och EDS. Ett tydligt exempel är EDS Sweden AB som grundades i 1991, i direkt 
samband med att ett tioårigt outsourcingavtal tecknades med Saab Automobile AB. 125 
personer flyttade över från Saab i samband med avtalet och antalet anställda på EDS har 
efter hand ökat. Saabs strategier och marknadsposition påverkar tydligt näringslivsstrukturen 
och arbetsmarknaden i Trollhättan (se diagram 3 ovan). 

Förändrade arbetsförhållandenFörändrade arbetsförhållandenFörändrade arbetsförhållandenFörändrade arbetsförhållanden    

Saabs utveckling kan också tas som exempel för förändringen av teknik, kompetens och 
arbetsförhållanden under efterkrigstiden. I takt med en betydande teknisk utveckling, inom 
exempelvis elektronik, datorisering och automatisering har arbetets former och 
utgångspunkter förändrats. Kraven på utbildning och kunskap är annorlunda idag än på 1950-
talet (även om den relativa kompetensen kan ha varit lika hög). Inte minst innebar 
datoriseringen att många arbetsprocesser helt förändrades, hela arbetssättet kring ritningar, 
konstruktion och produktutveckling genomgick en drastisk omvandling. 

FrågeställinFrågeställinFrågeställinFrågeställingargargargar    

Man kan också ställa frågor till vad det inneburit för Trollhättan och för Saab att företaget nu 
är helägt av GM. Det är klart att avståndet till de avgörande besluten, som tas i Detroit, ökat 
för både Saab och staden men vad det mer konkret inneburit är inte helt givet. Att Saab nu 
är en del av en större företagsstrategi har dock aktualiserat frågan om vilken framtid 
bilindustrin och Saab har i Trollhättan. Hur stark är Saabs koppling till Trollhättan egentligen 
och hur viktigt tycker GM det är att Saab utvecklas och produceras i Trollhättan. Den senare 
tidens händelser sätter dessa frågor i fokus och man kan även ifrågasätta om det på längre 
sikt över huvud taget kommer att tillverkas stora volymer av bilar i Sverige eller Västeuropa? 

Saabs bSaabs bSaabs bSaabs betydelseetydelseetydelseetydelse för Trollhättan för Trollhättan för Trollhättan för Trollhättan    
Saabs framväxt till dominerande arbetsplats har stark bidragit till att Trollhättan längre och 
starkare bevarat en industriell prägel som på många sätt påverkat samhället. Ett tydligt 
samband finns med den politiska inriktning, dvs. en lång socialdemokratisk dominans och 
stark fackligt inflytande.  

Stor efterfrågan på arbetskraftStor efterfrågan på arbetskraftStor efterfrågan på arbetskraftStor efterfrågan på arbetskraft    

Ett annat gäller inflyttningen till Trollhättan, från när och fjärran. Den industriella 
utvecklingen efter kriget, där Saab blivit en allt mer dominerande aktör, har lett till stark 
efterfrågan på arbetskraft. Fram till mitten på 1970-talet ökade såväl inflyttning som 
inpendling till Trollhättan. Inflyttningen skedde såväl från grannkommunerna som från andra 
länder, framför allt Finland men även från södra Europa och andra delar av världen. Denna 
arbetskraftinflyttning innebar en betydande befolkningsökning samt att andelen invånare som 
är födda utanför Trollhättan och utanför landet är stor. 2001 var 13 % av befolkningen i 
Trollhättan födda utanför Sverige (jämfört med 11 för hela riket).  

Ökad inflyttning Ökad inflyttning Ökad inflyttning Ökad inflyttning –––– staden expanderar staden expanderar staden expanderar staden expanderar    

Expansiv industri ledde alltså till ökad inflyttning vilket ställde krav på boende och kommunal 
service. Nya bostadsområden, som Kronogården och Sylte växte fram under denna period, 
ofta i nära relation med Saabs expansionsperioder. Stadens expansion förändrade såväl dess 
utseende som karaktär. I samband med stark industriella utveckling och välfärdssamhällets 
expansion efter 1950 skedde omfattande fysiska förändringar i stadsbilden, nya 
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bostadsområden tillkom under miljonprogrammet och stadskärnorna omvandlades till vad 
som ansågs moderna kommersiella centrum. 

Kvinnor anställsKvinnor anställsKvinnor anställsKvinnor anställs    

Saab kan också sägas vara den första av de stora verkstadsindustrierna i Trollhättan där det i 
någon större utsträckning blivit vanligt med kvinnor på verkstadsgolvet. De äldre 
industrierna, som Nohab, Stridsberg & Biörck, Ferrolegeringar med flera var nästan 
uteslutande manliga arbetsmiljöer när det gällde industriarbete. Kvinnlig arbetskraft har dock 
alltid varit dominerande inom de mindre synliga servicedelarna till industrin, såsom kontor, 
städning och mathållning. 
I anslutning till detta kan man också fråga vad den tydliga industristrukturen inneburit för 
familjebildning och familjeförhållanden? Man kan ställa upp en hypotes kring att Trollhättan 
hade tidig familjebildning (på grund av att man tidigt kunde få jobb utan längre utbildning) och 
att uppdelningen mellan manliga och kvinnliga sfärer var starka i såväl familjen som i 
samhället. 
Saabs expansion under de sedan 1970 har i hög utsträckning kompenserat för de 
neddragningar och nedläggningar som skett inom andra industrier. På detta vis har en 
exceptionellt hög andel industrisysselsatta kunna ha bevarats i Trollhättan ända fram till våra 
dagar. År 2000 var i Trollhättan andelen sysselsatta inom industrin 42 % medan 
riksgenomsnittet låg under 20 %. Detta förhållande är nästan helt beroende av Saab och 
Volvo Aero. Detta betonar också det starka beroende av stora arbetsplaster som funnits i 
Trollhättan. Det kan karaktäriseras som ett område med starkt industriberoende, dominerat 
av konkurrensutsatta mogna industribranscher, som saknar utvecklade nätverksstrategier 
och entreprenöriell nyföretagaranda men som ändå inte befinner sig i kris utan klarat sig 
relativt bra genom de senaste decenniernas industriella omställning.  
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Från flygplan till bilar, produktionslinje på Saab 1950-tal. Bildkälla: Innovatum bildarkiv. 

Beroende av storföretagBeroende av storföretagBeroende av storföretagBeroende av storföretag    

En följd av detta var att sysselsättningen inom industrin var begränsad till ett litet antal 
företag. Åår 1980 så återfanns exempelvis 90 % av industrins anställda i Trollhättan inom 
endast nio företag och detta förhållande har inte på något avgörande sätt förändrats fram till 
idag. Det stora beroendet av storföretagen avspeglas också i att det inte funnits någon stark 
tradition att starta nya företag i området. Nyföretagandet har även under senare tid varit 
svagt. Det är först under de senaste decennierna som vi ser en tydlig tillväxt av mindre 
företag och ett mer utvecklat underleverantörssystem, men detta är i hög utsträckning en 
följd av storföretagens förändrade strategier både generellt och inom tillverkningsindustrin, 
snarare än en förändring av industrins lokala struktur och kultur. 
 
Det har skett betydande förändringar inom industrin utan att det totala antalet 
industrisysselsatta på något avgörande sätt ändrats. Förändringarna har dock inneburit att 
Trollhättan har blivit mer beroende av en industri, vilket tydliggjorts de perioder när Saab 
har gått dåligt och minskat antalet anställda (i omgångar under1990- och 2000-talet). 
 
Framväxten av underleveratörssystem och serviceföretag har varit tydlig som allmän trend 
under de senaste decennierna. Tendensen har varit mycket tydlig inom bilindustrin där en 
mängd verksamheter avskiljts från Saab till nya eller andra företag. Detta har på ytan 
förändrat industristrukturen även om beroendet av bilindustrin inte minskat. Trollhättan har 
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under det senaste decenniet inte blivit mindre beroende av transportmedelsindustrin eller 
Saab. 
 
Diagram 5. Diagram 5. Diagram 5. Diagram 5. Största arbetsgivarna i Trollhättan 1998Största arbetsgivarna i Trollhättan 1998Största arbetsgivarna i Trollhättan 1998Största arbetsgivarna i Trollhättan 1998----2004200420042004    
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Källa: SCB 2004 
 
Man kan se ett problem i att kommunens intressen i betydande utsträckning sammanfaller 
med en positiv utveckling på Saab men att en positiv utveckling för Saab inte alls behöver 
sammanfalla med vad som är bra för Trollhättans stad.  Neddragningar på Saab får direkt 
konsekvenser för den kommunala budgeten och på sikt förmågan att upprätthålla en god 
kommunal service. Hur påverkar industriberoendet den kommunala planeringen, 
framtidssatsningar? Hur skall man uppfatta att Trollhättan bevarat sin starka industriella 
ställning så länge, när trenden i generellt har är utflyttning av företag och tillverkning. Är det 
ett styrketecken eller innebär det bara att Trollhättan skjuter upp en oundviklig omställning 
till ett samhälle där tillverkningsindustrin, och biltillverkningen i synnerhet, inte att vara alls så 
dominerande. Denna omställning har ju många städer redan genomgått, inte minst Uddevalla 
vars andel sysselsatta inom industrin är klart under riksgenomsnittet. 
Vad betyder industriberoendet i allmänhet och beroendet av Saab i synnerhet för 
människorna i Trollhättan? Vad betyder det för deras val i livet när det gäller utbildning, 
boende, eller familjebildning och synen på lokalsamhället och omvärlden? Hur påverkar det 
privatekonomiska övervägningar? 
Saabs utveckling var en fortsättning på en industritradition inom transportmedel som ända 
sedan Nohabs tidiga år varit starkt förankrad i Trollhättan. Man kan undra vad den starka 
fokuseringen på en sektor inom industrin betytt för möjligheterna till nya etableringar inom 
andra branscher, positivt eller negativt? 
 
Texten hämtad ur utställningskatalog för Hållplatser Hållplatser Hållplatser Hållplatser –––– händelser som formade staden  händelser som formade staden  händelser som formade staden  händelser som formade staden på    Innovatum Science 
Center.  
 
/Henrik Olsson 


