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I denna artikel har medvetet valts ett brett 
perspektiv på försvarsforskningens kon

text. Försvarets uppgifter, försvarsforsk
ningens tänkta roll, försvarsforskningens 
styrning m m har stor betydelse för för
svarsforskningens faktiska relevans. Detta 
kan illustreras med ett par ytterlighetsfall. 
Om Sverige väljer att enbart stödja inter
nationella operationer i FN:s regi är det 
kanske bäst att ge försvarsanslaget direkt 
till FN, som kan upphandla där det är bäst 
och billigast. Då behövs ingen svensk 
försvarsforskning. Om Sverige återgår till 
en strikt neutralitetspolitik och vill försvara 
Sverige med svenska resurser behövs å 
andra sidan en allsidig försvarsforskning.

Försvarets1 uppgifter
Försvarets tre väsentliga uppgifter utgörs 
av territorialförsvar, deltagande i inter
nationella operationer och stöd till kris
han tering. 

Territorialförsvaret är inte längre be

gränsat till Sverige utan ska även kunna 
utsträckas till Norden och EU. Detta enligt 
den solidaritetsförklaring som återfinns 
bl a i försvarsberedningens rapporter:2

Samarbetet ska också ses i ljuset av förslaget 
till solidaritetsförklaring från Försvarsbered
ningens förra rapport (Ds 2007:46):
Sverige kommer inte att förhålla sig pas
sivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba ett annat medlemsland eller nordiskt 
land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar 
på samma sätt om Sverige drabbas.
Det innebär att Sverige kan bidra med mi
litärt stöd vid kris- och konfliktsituationer. 
Vi ska kunna och vilja hjälpa varandra i 
händelse av olyckor, kriser eller konflikter 
och med relevanta förmågor. Sverige ska 
mot denna bakgrund både ha förmåga att ta 
emot och ge militärt stöd.

Man kan konstatera att det finns likheter 
mellan solidaritetsförklaringen och NATO:s 
Artikel 5. Med en sådan tolkning skulle det 
inte innebära några avgörande skillnader om 

Behövs det försvarsforskning och vad  
ska den i så fall inriktas mot?

handlingar

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 
1 december 2009 av Jan Foghelin

1   Med försvaret menas här aktiviteter som hör till försvarsdepartementet, särskilt Försvarsmakten.
2 RK Fö: Försvar i användning, Ds 2008:48, s 16.
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Sverige skulle gå med i NATO på sikt.
Om hela Nordens och EU:s sak är vår bör 

vi se på hot mot det geografiska området 
Norden + EU.

Potentiella hot mot Norden och EU 
emanerar främst från Ryssland och den 
muslimska världen från Nordafrika till 
Mellersta Östern.

Det har på senare år förekommit frik
tioner och incidenter längs Rysslands 
väst och sydvästgräns från Barents hav 
till Georgien. Länder som berörts är främst 
f d sovjetrepubliker och f d WPmedlem
mar. Flera av dessa länder är eller kan 
komma att bli EUmedlemmar. Ett möjligt 
framtidsscenario kan innefatta fortsatta 
och upptrappade konflikter längs Ryss
lands gräns i väst och sydväst. Detta trots 
ryska problem med kostnader för militär 
återtagning och andra problem såsom de
mografiska.3 Motiven för aggressioner är 
bl a inrikespolitiska.4  Ett mer optimistiskt 
scenario kan innebära en successiv insikt 
om behovet av samarbete p g a komplet

terande ekonomier och kanske också vissa 
gemensamma säkerhetspolitiska intressen. 
Detta trots att samarbetsmöjligheter inte 
togs till vara på 1990talet.5 Viktigt är 
hur EU kommer att se på betydelsen av 
gemensamma värderingar för samarbete. 
Idag finns olika uppfattningar om detta 
bland EU:s medlemsstater. Vissa anser att 
delade värderingar är nödvändiga, andra 
har en mer juridisk syn på saken. 

Möjliga hot emanerande från Nordafrika 
och Mellersta Östern sträcker sig över ett 
helt spektrum från terrorism och andra 
problem inom EU6 till kärnvapenhot (inom 
en 510 års period kan Iran, Saudiarabien 
och Egypten ha kärnvapen). Det finns stora 
osäkerheter om de muslimska staternas 
väg.7 Positiva scenarier är också möjliga 
särskilt inkluderande Turkiet.

EU har självfallet ägnat stor uppmärk
samhet åt olika åtgärder för att förbättra 
stabiliteten i Medelhavsområdet och vårt 
östra grannskap.

Ett svenskt deltagande i internationella 

3 Hammes, Thomas X: "How Will We Fight?" Orbis. Summer 2009, s 365383; Manutscharjan, Aschot: "Die 
Strategie der nationalen Sicherheit Russlands bis 2020", KAS Auslandsinformationenen 78, 2009, s 4061; 
Smil, Vaclav: Global Catastrophes and Trends. The Next 50 Years, The MIT Press, Cambridge Massachu
setts 2008, s 120128.

4 Malcolm, Neil; Pravda, Alex; Allison, Roy och Light, Margot: Internal Factors in Russian Foreign Policy, 
Publicerad för The Royal Institute of International Affairs av Oxford University Press 1996.

5 Mandelbaum, Michael: Modest "Expectations. Two Administrations mistakes constrain President Obama’s 
Russia Options", The American Interest, Vol IV, nummer 5, sommar (maj/juni) 2009, s 5057; Rahr, Ale
xander: "Kein Europa ohne Russland", IP, januari 2009, s 4550.

6 Caldwell, Christoffer: Reflections on the Revolution in Europe. Immigration, Islam and the West. Allen 
Lane an imprint of Penguin Books, London 2009, Part II.

7 Op cit, fotnot 3, Smil s 110120; Global Trends 2025: A Transformed World. NIC 2008003, Washing
ton D C november 2008.
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operationer har bedömts vara viktigt under 
tiden efter det kalla krigets slut. Sverige 
har t ex varit ledande i uppsättande av 
en EU”battle group”, NBG. Även om 
operationerna har haft FNmandat har 
den ledande organisationen ofta varit EU 
eller NATO. USA har varit ledande i de 
större internationella operationerna. Utan 
att göra en utvärdering av internationella 
operationer i allmänhet kan man nog ändå 
säga att resultaten har varit blandade. Det 
har visat sig vara mycket mer besvärligt att 
införa demokrati, skapa stabilitet, bygga 
en stat… än man från början räknade med 
eller hoppades på. Kostnaderna har varit 
höga, det har tagit lång tid, det har krävt 
förluster (på alla sidor)… Det kommer 
även framöver att finnas ett stort behov av 
internationella operationer av olika slag. 
Frågan är emellertid om USA kommer att 
vara lika villigt att ställa upp liksom USA:s 
allierade. Ekonomiska problem i USA, 
bristande folkligt stöd och svårigheter i 
genomförandet (kan man införa demokrati 
med svärd?) pekar snarast på en minskad 
insatsnivå på sikt (efter Afghanistan). En 
gissning är att man i större utsträckning 
ställer upp som militärrådgivare i olika 
roller och ger stöd på det civila området. 

De operationer som amerikansk militär 
ställer upp i kommer att hårt prioriteras 
utgående från USA:s säkerhetsintressen. 
EU:s egna operationer (som aldrig har varit 
stora) kommer förmodligen att gå samma 
väg. Sverige som liten bidragsgivare kom
mer troligen att följa med. Det är tveksamt 
om Sveriges deltagande i internationella 
operationer (soldater på plats) kommer att 
öka väsentligt.8 

Frågor rörande säkerhet i motsats till 
försvar som främst beaktar statlig aggres
sion och militära medel har tillmätts en 
ökande betydelse sedan det kalla krigets 
slut. Det rör sig om en brokig skara av på
frestningar på samhället från organiserade 
brottslingar och terrorister över pandemier 
till global uppvärmning.9 Policymässigt 
och till del motmedelsmässigt är de av 
intresse för Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap, MSB. Det militära 
försvaret kan behöva ge stöd i vissa fall ex 
NBC, logistik och krisledning, men är inte 
en primär aktör. Vad som ibland saknas i 
analyser av dessa samhällspåfrestningar är 
tidsaspekter; när kan direkta problem upp
stå, problemens omfattning och eventuella 
indirekta effekter.

Det synes i viss utsträckning finnas ett 

8 Foghelin, Jan: "Demand and Supply of International Operations. Scenarios", KKrVAHT, 5. häftet 2008, s 
4555.

9 Jones, Bruce; Pascual, Carlos och Stedman, Stephen John: Power and Responsibility. Building International 
Order in an Era of Transnational Threats. Brookings Institution Press, Washington D C 2009; Patten, 
Chris: What next? Surviving the Twenty-first Centuary, Allen Lane, London 2008; Ries, Thomas: "The 
globalising security environment and the EU", s 5568 i de Vascuelas,Álvaroo (red): What ambitions for 
European in 2020? EU ISS, Paris 2009.
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närmande mellan system för försvar och 
säkerhet. Exempel kan vara transportflyg, 
system för säker kommunikation, heli
koptrar och satelliter. Det hindrar inte att 
ett högteknologiskt stat – stat krig kräver 
särskilda system utöver dessa.

Sverige har successivt, sedan det kalla 
krigets slut blivit mer internationellt 
orienterat vad gäller försvarsfrågor. Man 
kan peka på internationella operationer, 
samarbete inom säkerhetsområdet, NATO
standarder och solidaritetsförklaringen. 
Arbetsfördelningen i framtiden mellan 
EU och NATO är oviss.10 Sverige kommer 
nog ändå att hålla kvar sin internationella 
orientering.

EU har höga ambitioner att bli en aktör 
inom försvar och säkerhet genom olika 
former av samarbete mellan medlems
staterna och med andra internationella 
organisationer.11

Den fråga av inriktningskaraktär som har 

störst betydelse för försvarsforskningen är 
om territorialförsvar – försvar av Norden och 
EU – ska vara en prioriterad uppgift eller inte. 
I fortsättningen antas den vara det.12

Försvarsforskningens roller
Försvarsforskning som en tillämpad, 
problemdriven forskning kan stödja för
svaret på några olika sätt som här tas upp 
kortfattat.13

Försvarets komponenter (personal, ma
teriel…) kräver ofta lång tid att ta fram 
(utbildning, utveckling och anskaffning 
av materiel). Komponenterna har ofta en 
lång livslängd i försvarsorganisationen. 
På grund av dessa förhållanden behöver 
försvaret en långsiktig planering. Denna 
planering behöver behandla både framtida 
uppgifter, säkerhetspolitiska scenarier och 
val av förbandstyper samt lämplig personal 
och materiel – operationsanalys.14

Traditionellt har den militärtekniska 

10 Gnesotto, Nicole: "The need for a more strategic EU", s 2534 i de Vasconcelos, Álvaro (red): What ambi-
tions for European defence in 2020? EU ISS, Paris 2009.

11 Grevi, Giovanni; Helly, Damien och Keohane, Daniel (red): European Security and Defence Policy: the 
first ten years (1999-2009). EU ISS, Paris 2009;de Vasconcelas, Álvaro (red): What ambitions for European 
defence in 2020? EU ISS, Paris 2009; von Wogau, Karl (red): The Path to European Defence. New Roads, 
New Horizons. John Harper. Publishing. UK 2009.

12 Foghelin, Jan: "Impacts of the New Societal Conflicts" s 41-66 i Axberg, Stefan och Foghelin, Jan (red): 
Perspectives on Military Technology. The Royal Swedish Academy of War Sciences. Department of Military 
Technology. Fälth & Hässler. Värnamo, Sweden 2006.

13 Se även Forskning och utveckling för totalförsvaret. Överväganden och förslag till åtgärder. SOU 2001:22, 
Stockholm 2001 och En effektiv förvaltning för insatsförsvaret, SOU 2005:96, Stockholm 2005.

14  Foghelin, Jan: "RMA, NCW, EBO, Transformation… ”One damned thing after another. What is 
next?”" KKrVAHT, 6. häftet 2005, s 93103; Foghelin, Jan: "Ett dilemma i försvarsplaneringen: Strukturerad 
säkerhet – ostrukturerad säkerhet" s 2836 i Derefeldt, G och Sjöstedt, G (red): Strukturerad osäkerhet, 
ostrukturerad säkerhet i en globaliserad värld. SDSS årsbok 2007. SIIA Papers No 2, Swedish Institute 
of International Affairs, SIIA 2007; Foghelin, Jan: "Perspektivstudier – (strategisk planering) inom 
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forskningen stöttat materielanskaffningen. 
Detta kan göras i olika faser och på olika 
sätt. Nya idéer om systemkoncept eller 
ny teknik i systemkoncept eller ny teknik 
i system kommer in tidigt i utvecklingen 
i samarbete med andra länder eller enbart 
i Sverige. Teknikstöd kan ges vid val av 
system. Teknikstöd kan också ges vid 
modifieringar av system. Ett exempel kan 
vara förändrade krav som visar sig vid del
tagande i internationella operationer. Om 
forskningsstöd till materielanskaffning och 
olika modeller för detta i Norden se KKrVA 
avd IV:s årliga redovisning 2008.15

Försvarsmakten är unik i den meningen 
att den användes mycket sällan för den 
traditionella huvuduppgiften territoriellt 
försvar. Detta innebär att den viktiga 
återföringen rörande Försvarsmaktens 
funktion måste ordnas på annat sätt. Vik
tiga aktiviteter är spel och simuleringar, 
fältförsök, konceptutveckling, uppföljning 
av övningar, lessons learned i allmänhet… 
I alla dessa aktiviteter kan forskning ge 
bidrag. Inte minst viktigt är det att stats
makerna får en ”opartisk” syn på hur väl 
förband och system hanterar sina uppgifter. 
Detta är inget nytt problem.16

Forskning kan ge stöd till pågående ope
rationer. Korta krig är inte så lätta i detta 
avseende, men långvariga internationella 
operationer ger större möjligheter.17 

Sverige har traditionellt varit aktivt vad 
gäller initiativ inom områdena rustnings
kontroll och nedrustning. Forskningsstöd 
är härvid väsentligt.

Terrorism, organiserad brottslighet, indu
stri olyckor och naturkatastrofer har blivit 
allt viktigare att skydda sig mot. Säker
hetsområdet har uppmärksammats på olika 
sätt inom EU, inte minst vad gäller forsk
ning. Forskning och analyser för säkerhet 
är såväl nationellt som internationellt av 
växande betydelse.

En ökad internationell samverkan inom 
EU, EDA, och med NATO ger ökade 
möjligheter till forskningssamarbete och 
specialisering. Vi har bara sett början på 
denna utveckling.

Managementfrågor
För att försvarsforskningen ska fungera 
tillfredsställande behövs kopplingar mel
lan problemägare, Försvarsmakten m fl, 
och forskare. Detta kan ske genom styrning 
Inriktningsplan för Försvarsmaktens forsk

Försvarsmakten – Några ord på vägen", KKrVAHT, 4. häftet 2007, s 4149; Lettow, Paul och Mahnken, 
Tom: "Toolbox: Getting Serious about Strategic Planning" i The American Interest. Vol V, Nr. 1 septem
ber/oktober 2009, s 7378.

15 Om forskningsstöd till materialanskaffning och olika modeller för detta i Norden se Jonsson, Urban; 
Lindqvist, Gunnar och Janzon, Bo: "Att materielförsörja småstaten. Årlig redovisning i KKrVA avd IV", 
KKrVAHT, 1. häftet 2009, s 939.

16 Jämför UTFÖR Regeringens proposition 1996/97:4. Totalförsvar i förnyelse – etapp 2, kap 19.
17 Foghelin, Jan: "Internationella operationer – Analysstöd", KKrVAHT, 5. hätftet 2007, s 109118.
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ning och Teknikutveckling 2009, IFoT,18 
m fl är ambitiösa inriktningsdokument, 
men styrningen försvåras av täta skift 
rörande försvarets inriktning i stort – här 
och nu eller i framtiden, territorialförsvar 
eller internationella operationer, egen
utvecklade tekniskt avancerade system 
eller köp från hyllan etc. Dessutom kan 
främst inriktningsprocessen och avtapp
ningen effektiviseras.19 Det behövs emel
lertid också olika arenor där militären, 
försvarsbyråkrater och forskare kan mötas. 
Forskarna kan få del av problem och kan 
förr eller senare ge förslag till lösningar. 
IML kan vara ett exempel på typ av organi
sationslösning. Det vore bra om den gamla 
militärledningen, MIL, återinfördes med 
chefer inom Försvarsmakten + GD FMV 
+ GD FOI. Studieverksamheten, med ett 
brett forskardeltagande behöver dessutom 
återetableras.

Försvarsforskningen är f n helt upp
dragsstyrd. Nackdelarna med detta är att 
långsiktighet och kontinuitet kan bli li
dande. Dessutom ger man inte forskarna så 
stora möjligheter att själva formulera rele
vanta och intressanta försvarsproblem. Det 
finns problem som försvarsmaktspersonal 
ännu inte identifierat eller har sopat under 
mattan. Det vore lämpligare att ha en 5050 
finansiering. 50 % av ett forskningsområ

des resurser ges i form av ett långsiktigt 
anslag. De övriga 50 %  där genomsnittet 
kan variera över områden och år ges i form 
av kortare uppdrag årligen.20

Erfarenheter från näringslivet visar att 
konglomeratföretag är svårstyrda. Led
ningen har inte tillräcklig kunskap om 
alla områden. I analogi härmed borde 
försvarsforskningen hållas samman inom 
en myndighet med begränsad verksamhet 
inom områden som inte är forskning för 
försvaret. Dessa andra aktiviteter bör dock 
metod och sakmässigt ha kopplingar till 
försvarsforskningen.

Businesses should not make a fetish of 
size, particularly if this means diversi
fying into a lot of unrelated area. The 
conglomerate model may be tempting 
when cash is hard to find. But the mo
ment will not last. By and large, the most 
successful big firms focus on their core 
businesses.21

Viktigare förändringar på senare år 
som rör försvaret
Försvarets uppgifter har breddats (se av
snittet ovan och försvarets uppgifter).

Den internationella samverkan har ökat 
på flera plan. Det gäller försvarssamarbete 
i allmänhet inom Norden, inom EU (ESDP, 
EDA) och med NATO. Solidaritetsförklar

18 Inriktningsplan för Försvarsmaktens Forskning och Teknikutveckling 2009, IFoT-09, Försvarsmakten,  
Högkvarteret. Stockholm 20080414.

19 Rantzer, Martin: "Effektiv försvarsforskning", KKrVAHT, 4. häftet 2009, s 1020.
20 Op cit, fotnot 13, SOU 2005:96, s 57.
21 The Economist: "Big is back", 29 augusti 2009, s 9.
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ingen måste på sikt leda till ett ökat ope
rativt samarbete om den inte ska förklinga 
som tomma ord.

Den förändrade materielanskaffningspo
licyn – mer direktköp från utlandet, mindre 
egenutveckling i Sverige – kommer på sikt 
att förändra vår materielförsörjning. Forsk
ningsstöd behövs vid materielanskaffning 
men har delvis olika karaktär vid egen
utveckling respektive direktanskaffning.

Behovet av att mäta sig med en tekniskt 
avancerad motståndare i vapendueller har 
minskat.

Utvecklingen, som innebär att civil 
tek no logi ligger på framkant inom många 
områden, har fortsatt. Konsten att tillverka 
vapensystem blir alltmer att sätta samman 
goda system med i stor utsträckning civila 
komponenter och subsystem. 

Försvaret ändrar sitt personalsystem 
ganska radikalt. Olika typer av forsknings
stöd kommer nog att behövas för detta.

Behov av försvarsforskning
Med den inriktning och de förändringar 
av försvaret som skissats ovan bör det 

utan tvivel finnas ett behov av försvars
forskning.

Försvarsanalys (från strategiska utveck
lingsfrågor för försvaret till analyser av 
dagsläget) behövs (säkerhetspolitik, ope
rationsanalys, försvarsekonomi).

Systemteknik behövs för att stödja 
materielanskaffningen särskilt när det 
förmodligen kommer att bli fler system 
som köps direkt över disk eller utvecklas 
i ett multinationellt samarbete.

Tekniksidan blir mindre viktig. Dock 
bör vi inom landet bibehålla en kapacitet 
inom de säkerhetspolitiska viktiga NBC
områdena. Vissa teknikforskningsnischer 
kan kvarstå sådana där vi traditionellt har 
varit duktiga i kombination med att de är 
viktiga för framtiden, som exempelvis. 
telekrigsföring och undervattensteknik. 
De bör väljas så att de kan ge bidrag till 
ett ökat europeiskt forskningssamarbete på 
försvarsområdet.

Författaren är överingenjör på FOI och 
ledamot av KKrVA.


