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FLYGMOTORTILLVERKNINFLYGMOTORTILLVERKNINFLYGMOTORTILLVERKNINFLYGMOTORTILLVERKNING I TROLLHÄTTANG I TROLLHÄTTANG I TROLLHÄTTANG I TROLLHÄTTAN    

Omständigheter och händelseOmständigheter och händelseOmständigheter och händelseOmständigheter och händelse    
Försvarsbeslutet 1925 innebar en betydande förändring och nedrustning av det militära 
försvaret. I ljuset av det förödande världskriget några år tidigare ansåg man att det inte 
förelåg några rimliga hot mot landet under överskådlig tid. Trots nedskärningarna ansåg man 
dock att det var viktigt att bygga upp ett ordentligt flygvapen och försvarsbeslutet 1925 
innebar starten för ett organiserat flygvapen i Sverige.  

Ingen inhemsk produktionIngen inhemsk produktionIngen inhemsk produktionIngen inhemsk produktion    

Vid denna tid fanns det ingen större produktion av flygplan i landet, framför allt inte 
tillräckligt för at bygga upp ett flygvapen med svenskbyggda flygplan. Det var därför 
nödvändigt att köpa flygplan från något annat land vilket inte var en idealisk situation för ett 
alliansfritt land. Som ett led i uppbyggnaden av ett svenskt flygvapen beslutades att det skulle 
startas en produktion av flygmotorer. 
Det var inte självklart vilket eller vilka företag som skulle få i uppdrag att starta 
flygmotortillverkningen. Det fanns sju företag som var aktuella och en av dem var Nohab. 
Trollhättans ledande industriföretag, Nohab, hade sedan den stora lokordern till 
Sovjetunionen, betydande problem med orderingången och lönsamhet. Under några år under 
1920-talet sjönk antalet anställda på Nohab från en bra bit över 2000 till knappt 400 som 
lägst. Företaget letade desperat efter nya marknader och produkter för att kunna utnyttja 
den stora anläggning, och den kompetens, som fanns. Bland annat hade man startat ett 
samarbete med Bofors, som under hela 1900-talet var en av landets ledande 
försvarsindustrier. Bofors förlade en del tillverkning vid Nohab, då det behövdes tillgång till 
en större produktionskapacitet än vad Bofors själva hade. Bland annat utvecklade Nohab 
under 1920-talet traktorer (till artilleriet), men det var bara ett mindre antal som 
producerades. 
 

Konkurrens om flygmotortillverkningKonkurrens om flygmotortillverkningKonkurrens om flygmotortillverkningKonkurrens om flygmotortillverkning    

Själva beslutet att lägga flygmotortillverkningen på Nohab skedde i konkurrens med andra 
företag och det var stora aktörer på statlig och finansiell nivå som tog beslutet om att 
flygmotortillverkningen skulle förläggas i Trollhättan. Beslutet att välja Trollhättan togs även 
om man fått in billigare anbud från andra företag. Varför var det så? Ansåg man att Nohab 
var kvalitativt bättre, fanns det regionapolitiska skäl, berodde det på Bofors eller andra 
finansiella aktörers inflytanden?   
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Etableringen av flygmotortillverkning i Trollhättan hade inte kommit tillstånd utan ett statligt 
engagemang och stöd av stora finansiella aktörer. Det var en kombination av lokala 
förutsättningar, Nohabs kompetens och resurser, och nationella omständigheter, 
försvarsbeslut, industriella och finansiella förhållanden och inte minst det geografiska läget, 
som möjliggjorde etableringen av en flygmotorfabrik i Trollhättan.  
Flygmotortillverkning inleddes formellt genom en beställning från statliga Flygstyrelsen 1930 
och produktionen etablerades inledningsvis en Nohabs lokaler, byggnad 31. 

Verksamheten utökasVerksamheten utökasVerksamheten utökasVerksamheten utökas    

Under 1930-talet innebar ökande internationella spänningar och att behovet av en inhemsk 
flygplans produktion blev allt tydligare. När Bofors köpte Nohab 1936 ökade den militära 
delen av tillverkningen och beslut togs att utvidga flygmotortillverkningen till att gälla hela 
flygplan.  

SaSaSaSaaaaab bildasb bildasb bildasb bildas    

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 etablerades i Linköping 
men också i nya lokaler på Malögaområdet, i anslutning till den nybyggda flygplatsen och 
Nohab Flygmotorfabriker AB.  
 
Saab övertog en kortare period Nohab Flygmotorfabriker AB, innan det 1941 köptes av 
Volvo och fick namnet Svenska Flygmotor (senare Volvo Flygmotor, respektive Volvo Aero). 
Bofors fortsatte dock att ha en stor aktiepost i Flygmotor fram till 1969 då Volvo blev 
ensamägare.  
 
Det är viktigt att förstå att etableringen av Nohab Flygmotorfabriker AB och Saab och 
uppbyggandet av en svenska flygplanstillverkning gjordes på uppdrag av staten, i militära 
syften och med medverkan av finansmannen Axel Wenner-Gren, Statens ambition om att ha 
en omfattande nationell försvarsindustri var avgörande förutsättningar för att såväl Nohab 
Flygmotorfabriker AB som Saab etablerades i Trollhättan. 

 
Utvecklingsarbete på Flygmotor. Bildkälla: Innovatum Bildarkiv        

Från militäraFrån militäraFrån militäraFrån militära motorer till civila motordelar motorer till civila motordelar motorer till civila motordelar motorer till civila motordelar    
Flygmotorfabriken i Trollhättan var i sitt uppbyggnadsskede helt styrt av de militära 
beställningarna och kom att fortsätta att vara det under lång tid. Utveckling, konstruktion, 
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produktion och underhåll av flygmotorer till det svenska luftförsvaret var företagets 
huvuduppgift fram till1980-talet, då en omfattande omställning till civil produktion tog fart.  

RamavtalRamavtalRamavtalRamavtal    

Denna tydliga militära inriktning gav speciella förutsättningar och formade i hög utsträckning 
företagets utveckling. De militära beställningarna skedde från 1940 i form av s.k. ramavtal där 
grunderna för finansiering, motortyper, produktion och leveranser lades fast. I dessa 
ramavtal ingick betydande medel för utveckling av motorer vilket gav Flygmotor en speciell 
position. Utvecklingsavdelningen, där hög teknisk kompetens krävdes, blev en stor del av 
företagets verksamhet. Andelen ingenjörer och forskare har varit mycket hög genom att det 
fanns en långsiktig finansiering där mycket tid och resurser behövde läggas på 
utvecklingsarbete.  

Skyddat från konkurrensSkyddat från konkurrensSkyddat från konkurrensSkyddat från konkurrens    

Flygmotor har inte producerats till en öppen marknad utan i hög utsträckning till en enskild 
och långsiktig kund. De olika motortyperna har utvecklats inom ramavtal som gett 
långsiktighet och god finansiering. Flygmotor har i detta avseende varit en skyddad 
verksamhet, under lång tid ej utsatt för samma typ av konkurrens som de många av de andra 
stora industrierna. Så länge Saab tillverkade flygplan gällde också liknande förhållanden för 
detta företag.  

Breddad verksamhetBreddad verksamhetBreddad verksamhetBreddad verksamhet    

Flygmotor försökte även utveckla andra produkter, dels som följder av den militära 
utvecklingsverksamheten, dels för att bredda sin verksamhet inom det civila området. 1946 
förvärvades Grafiska Maskin AB (GMA) och man inledde en produktion av tryckpressar. 
Verksamheten blev ingen stor framgång, även om man sålde tryckpressar över stora delar av 
världen, och GMA övertogs 1969 av Nohab. En annan del av Flygmotors verksamhet som 
utvecklades handlade om hydralik. Denna del avknoppades 1983 och blev efter samgående 
1992 VOAC Hydralics för att 1996 köpas av Parker Hannifin Corp. Ytterligare 
avknoppningar gjordes inom dieselmotorkomponenter, energilagringssystem och värmare.  
 
Det finns också flera teknikföretag i Trollhättan som startats av för detta anställda på 
Flygmotor vilket betonar företagets betydelse för teknisk och industriell utveckling i 
Trollhättan. Det är i hög utsträckning på grund av att det funnits stora resurser till 
utveckling, främst genom de militära beställningarna, som nya produkter, 
verksamhetsområden och avknoppningar uppstått. Detta betonar också den kontinuitet som 
funnits i Trollhättan industriella utveckling, där utgångspunkten varit Nohab. 

Militär och civil produktion Militär och civil produktion Militär och civil produktion Militär och civil produktion ---- besvärlig balansgång besvärlig balansgång besvärlig balansgång besvärlig balansgång    

Det har tidvis varit en besvärlig balansgång för Flygmotor mellan militär och civil produktion. 
Den militära delen var länge helt dominerande men det fanns perioder där det var viktigt att 
kunna fylla ut och komplettera med civil produktion. Relationen mellan militär och civil 
produktion har under de senaste decennierna helt förändrat på Flygmotor (Volvo Aero 
Corporation, VAC).  

Övergång till civil produktionÖvergång till civil produktionÖvergång till civil produktionÖvergång till civil produktion    

I och med att kalla kriget avslutades och Sveriges inträde i EU så har landets 
säkerhetspolitiska läge såväl som dess försvarspolitik förändrats. Från att relationen tidigare 
har varit 90 % militär produktion och 10 % civil har situationen idag blivit den omvända. 
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Volvo Aero kan inte längre förlita sig på omfattande och långsiktiga utvecklingsavtal med 
staten för att utveckla flygmotorer till det svenska försvaret. Företaget är idag i en helt annan 
situation då det inom flyg- och rymdområdet opererar på en global och konkurrensutsatt 
marknad. Effekterna av denna nya situation, som Volvo Aero ändå klarat bra, blev tydlig efter 
attentatet i USA den 11/10 2003 då hela flygindustrin blev en krisbransch.  
 
Under de senaste decennierna, sedan 1980-talet, har en rad civila verksamhetsområden 
tydliggjorts inom Volvo Aero; rymd, civila flygmotorkomponenter, gasturbiner, support och 
service/motorunderhåll. 
Volvo Aero utvecklar inte längre några egna motortyper, vare sig militära eller civila. Istället 
ingår man i olika samarbeten på en global marknad där företaget specialiserat sig på att 
utveckla vissa komponenter i flyg- och rymdmotorer. I dag finns delar som Volvo Aero 
producerat i 80 % av alla nya stora flygmotorer. 

Konsekvenser av ramavtalenKonsekvenser av ramavtalenKonsekvenser av ramavtalenKonsekvenser av ramavtalen    

Vad innebar då de långsiktiga ramavtalen med staten, de stora tillgången på utvecklingsmedel 
och den i hög utsträckning skyddade verksamhet som bedrivits på Volvo Aero? Företaget var 
i flera avseenden en speciell arbetsplats där arbetsförhållanden, arbetsmiljö och 
produktionssystem vara annorlunda jämfört med många andra företag. Utveckling, tester och 
prov var en mycket stor del av verksamheten och andelen ingenjörer och forskare har länge 
varit hög på Volvo Aero. Produkterna, flygmotorer, görs inte i stora serier utan i ett 
begränsat antal, jämfört exempelvis med biltillverkning, och därför har någon 
löpandebandsprincip inte används. Kraven på kvalitet, material, hållfasthet och prestanda har 
varit stora när nya motorer utvecklats och tillverkats. 
 

 
Tillverkning av delar till flygmotorer, Volvo Aero. Bildkälla: Volvo Aero. 
Hur har det varit att arbeta på Volvo Aero? På vilka sätt har arbete på Volvo Aero skiljt sig 
från arbete på många av de andra industrierna i Trollhättan? Alla verksamheter under 1900-
talet har på olika sätt genomgått olika teknikskiften och ändrade arbetsprocesser. Detta kan 
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ha underlättat arbetet på många sätt men kan också ha varit smärtsamt om omställningarna 
varit dramatiska eller lett till avskedanden. Då Volvo Aero har varit stark teknik- och 
utvecklingsberoende kan dessa skiften ha varit speciellt påtagliga även om fram till 1990-talet 
inte ledde till några mer omfattande neddragningar inom företaget.  
 
Två exempel på teknikskiften är övergången från propellermotorer till jetmotorer samt den 
datorisering och automatisering som produktionen genomgick under senare delen av 1900-
talet. Det förstnämnda handlar om att produkten förändras medan den andra handlar om 
arbets- och produktionsprocessen. Båda processerna var nödvändiga och omvälvande för 
såväl företag som anställda och det förändrade företagets fortsatta utveckling. 
Ett tredje område som påverkat företaget är kvalitetsverksamhetens utveckling. Från att i 
tidiga år haft en stor kontrollavdelning har kvalitetsarbetet numera integrerats i 
produktionen.  

Flygmotor Flygmotor Flygmotor Flygmotor och arbetsmarknaden i Trollhättanoch arbetsmarknaden i Trollhättanoch arbetsmarknaden i Trollhättanoch arbetsmarknaden i Trollhättan    
Flygmotor kan i flera avseenden se som en fortsättning och utveckling av den produktion, 
och det arbetssätt som fanns på Nohab. Det har handlat om stora produkter som 
producerats i mindre serier till specifika kunder, inte massproducerade varor direkt till en 
konsumentmarknad (som det exempelvis är med bilar eller kläder). 

Viktig arbetsplatsViktig arbetsplatsViktig arbetsplatsViktig arbetsplats    

Genom den fokus på teknisk utveckling som funnits inom Flygmotor har mycket av 
kompetensen av forskare eller tekniker hämtats utanför Trollhättan, vilket inneburit mer 
eller mindre långvarig inflyttning av människor som annars inte skulle ha kommit till 
Trollhättan. Flygmotor har naturligtvis också varit en mycket viktig arbetsplats för 
lokalsamhället, den har varit bland de största industriföretagen i staden. 
Flygmotor har som arbetsplats dock varit speciell i det avseende att produktionen varit 
militär och därmed hemlig. Säkerhetsarrangemangen kring många projekt har varit 
omfattande vilket gjort arbetsförhållandena speciella. Företagsområdet har delats in i slutna 
respektive öppna områden och bevakning och identifiering av besökare har ständigt funnits. 

PersonalPersonalPersonalPersonalsssserviceerviceerviceervice    

Liksom på de flesta andra större industrier fanns det en rad verksamheter kring 
produktionen som handlade om arbetsmiljö och annan service för de anställda. Många av 
dessa funktioner framkom genom fackligt arbete och krav från de anställda men annat var 
också företagets initiativ. På Flygmotor handlade det om olika typer av sjukvård till de 
anställda (senare även tandvård), försäkringar, olika sociala verksamheter med mera. Detta 
är inte på något vis unikt för Flygmotor men en viktig del för hur anställda uppfatta 
arbetsplatsen.  

Minskat socialt engagemangMinskat socialt engagemangMinskat socialt engagemangMinskat socialt engagemang    

Det finns en tydlig trend under senare delen av 1900-talet att företagen i allt mindre 
utsträckning engagerar sig i funktioner som ligger utanför kärnverksamheten. Det handlar 
om att företagen lagt ut exempelvis hälsovård, restaurangverksamhet och datasupport på 
externa företag samt att man generellt minskat på de sociala aktiviteterna. Företagens syn på 
de anställda har förändrats liksom även de anställdas syn på företaget.  
Det förväntas idag inte att man skall vara kvar på ett och samma företag en lång tid, att vara 
det troget. Arbetskraften idag är mer rörlig än vad den var för låt säga 50 år sedan och 
förhållandet mellan olika grupper på arbetsmarknaden har förändrats. Det som tidigare på 
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olika sätt avhandlades och beslutades lokalt inom de olika företagen (inom rådande 
maktstrukturer) har sedan senare delen av 1900-talet allt med reglerats genom lagstiftning 
eller generella avtal.  

Långa anställningar och stark företagskulturLånga anställningar och stark företagskulturLånga anställningar och stark företagskulturLånga anställningar och stark företagskultur    

Dessa allmänna trender på arbetsmarknaden har haft tydliga uttryck i Trollhättan. Länge var 
det vanligt att man arbeta många år inom samma företag, även när arbetsförhållandena var 
svåra. Det finns många i Trollhättan med 30-, 40- eller till och med 50 års arbete inom 
samma företag. Flygmotor var i detta sammanhang inget undantag utan det är snarare så att 
företags lite speciella karaktär (när det gäller säkerhet, utveckling och kvalitetskrav) har 
stimulerat långa anställningar. Detta möjliggör en stark samhörighet mellan företag och 
anställd och en stark företagskultur, vilket kan vara positivt men också ha negativa 
konsekvenser i form av stelhet och stagnation. 

Staten och TrollhättanStaten och TrollhättanStaten och TrollhättanStaten och Trollhättan    
Detta statliga engagemang i Trollhättan är en central del av stadens utveckling. Staten har 
varit en aktiv part beslutsfattare i de flesta stora verksamheter och projekt som etablerats i 
Trollhättan. Den har i någon form tagit initiativ till finansierat samt genomfört projekt och 
verksamheter. Det är de lokala omständigheterna i Trollhättan, vare sig det är älven och 
fallen eller att det fanns en kvalificerad mekanisk verkstad i form av Nohab som avgjort att 
staten satsat så mycket i området.  
 
Trollhättans utveckling bygger i hög utsträckning på tillämpningar av nya landvinningar inom 
vetenskap och teknik. Olika tekniska utvecklingsblock kring kanaler (slussarna), järnväg 
(Nohab), el och vattenkraft (kraftstationerna, Vattenfall, elberoende industrier), 
försvarsindustri (Flygmotor, Saab) och bilism (Saab) har starkt påverkat Trollhättan. I alla 
dessa utvecklingsblock har staten varit en viktigt, och ofta helt ledande aktör. 
Däremot är det en öppen, och mycket intressant fråga, hur den statliga påverkan mer 
konkret påverkade stadens utveckling och vilka betydelser det har för nutid och framtid.  

 

 

 
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.  
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