
Antalet miniubåtar i Stockholms skärgård 
ökar kraftigt, oaktat den eventuella inkräk
tare som försvaret jagade i oktober. 

Det visar orderstocken hos James Fisher 
Defence Sweden, som tillverkar under
vattensfarkoster på en ö utanför Vaxholm.

I fjol omsatte Defence Consul
ting Sweden, som tidigare i år 
sålde till den brittiska försvar
stillverkaren James Fisher 
Defence, drygt 20 miljoner 
kronor.

Nästa år förväntas order
stocken vara tio gånger så stor. 

Enligt grundaren Fredrik 
Hillelson, far till rekryterings
företaget Novares vd med 
samma namn, har intresset 
för hybridubåtar ökat lavin

artat de senaste åren.
”När vi sålde bolaget stod 

det mellan James Fisher och 
Saab. Men eftersom engels
männen redan hade en pro
duktion och var insatta  
i området valde vi dem”, säger 
den 73årige Fredrik Hillelson 
som är vd för bolaget.

Det har gått drygt 15 år 
sedan Fredrik Hillelson bör
jade utveckla undervattens
farkosten Seal Carrier, som  

i dag är bolagets flaggskepp. 
Men att utveckla under
vattensfarkoster är dyrt och 
fram till i fjol har varje år 
resulterat i röda siffror.

30 Mkr för den största
”Att få en båt att sjunka – det 
är faktiskt inte så lätt. Att 
skapa en hybrid som går 
snabbt på ytan och stabilt 
under vatten är två motsat
ser”, säger han.

Den större modellen kostar 
drygt 30 Mkr styck och bland 
kunderna finns såväl den 
svenska försvarsmakten som 
flera hemligstämplade länder.

”Men vi har inte sålt någon 
till Ryssland. Det får vi inte 
göra. Det krävs licenser och 
exporttillstånd för det, och 

rent generellt säljer inte 
EUländer krigsmaterial dit”, 
säger han.

James Fisher Defence 
Sweden har i dag 17 anställda 
och flera i bolaget har lång 
bakgrund inom Försvarsmak
ten och marin verksamhet. 
Enligt Fredrik Hillelson, som 

själv varit regementschef, 
finns det i dag ingen direkt 
konkurrent till deras produkt.

”De som ligger närmast lig
ger fem år efter”, säger han.

Till skillnad från vanliga 
miniubåtar med tryckskrov 
bygger deras farkost på att 
man snabbt ska kunna färdas 
på vatten, för att därefter gå 
ned under ytan under några 
timmar. Den upp till åtta per
soner stora besättningen 
utrustas då med syrgastuber.

Övertygad om operation 
Det är även en av anledning
arna till att han inte tror att 
det var en ubåt av deras modell 
som försvarsmakten jagade 
för några veckor sedan.

”Jag är övertygad om att det 

har varit en operation på 
svenskt vatten och det var nog 
en miniubåt. Det har att göra 
med att det låg ett stort moder
fartyg utanför gränsen, som 
behövs för att miniubåtar ska 
kunna färdas längre sträckor”, 
säger han.

”Min känsla är att operatio
nen gick ut på att få ut farkos
ten från svenskt territorium. 
Bara för att kalla kriget är slut 
betyder det inte att andra län
der slutat utbilda och operera. 
Det är business as usual.”

GÅR PÅ DJUPET. James Fisher Defence gör hybridubåtar som färdas snabbt på vatten för att sedan kunna gå ned under ytan några timmar. FOTO: JAMES FISHER DEFENCE

Miniubåt ny storsäljare
Tillverkningen utanför Vaxholm väntas öka tiofalt nästa år
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Världen 2015
• Dagens industri i samarbete med The Economist
• Globala trender och prognos för kommande år
• Distribueras till Dagens industris alla 

prenumeranter den 18 december
• Material senast 24 november

Begränsat annonsutrymme, boka din annons idag.
Kontakta Johan Hellgren för mer information.
08-573 651 29, johan.hellgren@di.se 

Årets julklapp:

INGENTING 

Ge gåvobevis till kunder och anställda.
Beställ på räddabarnen.se

Men du förändrar livet för utsatta barn. I krigs- och 
katastrofdrabbade områden kan de få möjlighet att gå i skolan. 

Eller så kan nyfödda barn i Indien få livsviktig hälso- och 
sjukvård under sitt första levnadsår. 

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL. 
VÅRT 90-KONTO GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.
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