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I en tid med krympande försvarsmak-
ter och reducerade försvarsanslag är 
även den försvarsspecifika, av för-

svarsbudgeten finansierade forskningen 
ifrågasatt. Det finns de som hävdar att 
industrins egenfinansierade forskning, 
resultat från den civila världen, EU:s 
forskningssatsningar samt ett omfattande 
internationellt (huvudsakligen europeiskt) 
samarbete skulle tillfredsställa merparten 
av försvarets forskningsbehov. Dessutom 
finns idag en risk för ett överdrivet fokus 
på mycket kortsiktiga forskningsresultat i 
syfte att främja tillkomsten av en svensk 
bataljonstridsgrupp år 2008.

I detta anförande hävdas att den försvars-
specifika, av försvarsbudgeten finansierade 
forskningen har ett förstärkt berättigande, 
i en tid av osäkra hot och oklara målbilder 
för försvarsmakterna, men att den måste 
ske utifrån ett uthålligt och långsiktigt 
perspektiv, med en viss beredskap för miss-
lyckanden på vägen. EU:s och industrins 
egensatsningar är långt ifrån tillräckliga för 
att lösa försvarets forskningsbehov. Utöver 
de traditionella försvarsindustriföretagen 

bör andra forskningsmiljöer (småföretag, 
den akademiska världen, etc) användas 
för att fånga upp nya och okonventionella 
idéer. Statens medel och verksamheter bör 
fokuseras mot mer grundläggande forsk-
ning, medan teknikutveckling bör skötas 
av industrin, i tillämpliga fall med statligt 
finansiellt stöd, men utan statlig inbland-
ning i övrigt. 

Nationell målbild, finansiering
Försvarsmaktens (FM) satsningar inom 
forskning och teknikutveckling (hädanefter 
benämnt FoT) härrör från flera håll. Inom 
den organisation som FM hade fram till 
1 juli 2005 fanns inom Strategiledningen 
(STRA) en årlig FoT-budget på ca 1 100 
MSEK, i stort sett lika fördelad mellan 
FOI och FMV och avsedd för mer tilläm-
pade teknikverksamheter (FMV) och mer 
grundläggande forskning (FOI). Ca 100 
MSEK av denna budget ägdes av chefen 
för Krigsförbandsledningen (C KRI) för 
mer plattformsinriktad verksamhet inom 
mark, sjö och luft, och inom C KRI:s ma-
terielbudget på ca 18 000 MSEK kunde 

* Författaren är Chief Scientist, Verksamhetsområdesledare Forskning & Teknikutveckling på Försvarets 
Materielverk. 

Försvarsforskning – behövs den?

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV 
den 8 november 2005 av teknologie dr Gunnar Hult*
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över en miljard dessutom klassificeras som 
teknikutveckling, även om de formellt var 
en del av rena anskaffningsuppdrag.  

I den anglosaxiska världen talas ofta om 
begreppen Science and Technology (S&T) 
respektive Research and Development 
(R&D).1 S&T innebär att ifrågasätta de 
nuvarande gränserna för grundläggande 
forskning och för ingenjörsvetenskaperna, 
medan R&D innebär att generera produk-
ter för kunder, ibland baserat på resultat 
från S&T. Den svenska försvarsmaktens 
satsning på S&T är huvudsakligen den 
delmängd (ca 500 MSEK) av FoT-budge-
ten som går till FOI, medan satsningen på 
R&D utgörs av resten av FoT-budgeten 
samt den del av materielbudgeten som 
består av teknikutveckling.

Det stora väpnade angreppet har ersatts 
av en målbild innehållande internationella 
insatser (i ospecificerade länder), asym-
metrisk krigföring och terrorism. Den osä-
kerhet som denna målbild innebär gör att 
FoT blir ännu mer angelägen som ett sätt 
att skapa handlingsfrihet och flexibilitet 
inför en opredikterbar framtid. De stora 
serierna materiel ersätts av demonstratorer 
för ett brett spann av potentiellt viktiga 
framtida funktioner, och framtagningen av 
demonstratorerna kräver ibland insatser på 
grundforskningsnivå.

Statsmakten har i olika sammanhang, 
t ex i en nyligen framtagen flyg- och 
rymdstrategi2 och i diskussionerna runt 
UCAV-samarbetet med Frankrike, påtalat 
vikten av militär FoT som en tillväxtmotor 
för hela nationen, utan att insatsen nödvän-
digtvis följs av stora seriebeställningar av 
militär materiel. En liknande inställning 
finns i flera andra länder, t ex Frankrike,3 
som, liksom Sverige, länge haft en situa-
tion där försvarsforskning bedrivs ganska 
åtskild från övriga samhället, utan t ex 
medverkan från den akademiska världen.

Det finns områden där militära och civila 
intressen sammanfaller och där det därför 
finns skäl att samordna forskningsinsat-
ser. Ett bra exempel är de diskussioner 
som FMV under 2004 hade med VIN-
NOVA och Energimyndigheten gällande 
framställning av elektronikkomponenter 
i kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) 
för tillämpningar vid höga frekvenser, stora 
bandbredder och höga effektnivåer. FMV:s 
tillämpning gällde komponeneter i radar-
utrustning, medan den civila världen t ex 
fokuserade på basstationer i kommande 
mobiltelefonsystem. Samarbetet var långt 
gånget innan det upphörde genom att VIN-
NOVA fick andra prioriteringar genom 
regeringens  s k Trollhättanpaket.

Reduktionen av den svenska försvars-

1  Browne, Herbert A: “Divide Science & Technology and Research & Development“, SIGNAL, april 2005 
s 14.

2  Flyg- och rymdindustrin – En del av Innovativa Sverige. Näringsdepartementet, artikelnr N5003, 2005
3  “La DGA veut faire avancer d’un même pas recherche militaire et recherche civile“, Le Monde 2005-07-

15.
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maktens organisation och budget fortsät-
ter. I diverse sammanhang4 har påtalats 
vikten av en ökad satsning på forskning 
och utveckling i tider av osäkerhet, men 
detta har inte åtföljts av ökade finansiella 
resurser. Tvärtom, Försvarsmaktens FoT-
satsningar följer en tydligt fallande trend, 
se Figur 1 ovan.

De minskade statliga satsningarna åt-
följs inte heller av några ökade satsningar 
inom industrin. Den snabba avregleringen 
av de offentliga monopolen har lett till 
att mycket riskvilligt kapital försvunnit, 

t ex har de statliga bolagens forsknings-
insatser närmast halverats.5 Försvarsma-
terielsektorn har genomgått en likartad 
utveckling, även om den formellt sett inte 
varit reglerad.6 Många svenska storföretags 
framgångar beror till stor del på en fram-
gångsrik samverkan mellan företagens 
forskningsenheter och kvalificerade stat-
liga beställare och finansiärer. Idag finns 
tendenser till kraftigt reducerade forsk-
ningsinsatser inom företagen7 och t o m att 
hela forskningsverksamheten outsourcas 
för att man vid behov skall kunna köpa in 

4  Vårt framtida försvar, Regeringens proposition 2004/05:5.  
Beslut om reformens mål och strategi, ÖB beslut HKV 23 100:78621 av 2004-12-17.

5  Utmaningar för staten, näringslivet och forskningen. Om kunskap, strategier och tillväxtfrämjande akti-
viteter på avreglerade marknader. Slutrapport från IVA-projektet Samverkan för tillväxt. IVA 2005.

6  Ibid.
7  Ibid.
8  Dagens Industri 2005-05-06, s 6-7.

Fig 1. Strategiledningens FoT-budget, i MSEK, för perioden 2005-2008

STRA FoT-budget i MSEK

        2005     2006   2007           2009

1200

1000

800

600

400

200

0

1127
             1044
            968    933
                    

M
 S

EK



16

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

1-2006 1-20061-2006

vissa resultat. Figur 2 visar några färska 
data gällande detta.8

De svenska satsningarna på forskning 
och utveckling ligger idag på 4,2% av BNP, 
klart över EU:s mål i den  s k Barcelonade-
klarationen att öka från 2% till 3% före år 
2010, men merparten (80%) kommer från 
näringslivet, där två företag Ericsson och 
Astra Zeneca, tillsammans står för nästan 
hälften av forskningssatsningarna.9 Den 
statligt finansierade institutsverksamheten 
är notoriskt svag i Sverige.

EU och omvärlden
Inte heller EU ger hopp om några massiva 
forskningssatsningar till stöd för svenska 
Försvarsmakten eller svensk industri. 
Cirka fem procent av den statliga forsk-
ningen i Sverige går idag via Bryssel, 
men systemet lider av principen om juste 
retour, där varje land förväntas få tillbaka 
vad man satsat till EU, och kvaliteten blir 
därigenom lidande.10 EU:s fördelning av 
pengar till FoU är också relativt måttlig, 
se Figur 3,11 med cirka fem procent av 

Fig 2. Andel av försäljningen till interna forskningssatsningar, i %, för några större svenska 
företag. Den förhållandevis höga siffran för Saab kommer kraftigt att minska vid slutleverans 
av JAS39 år 2007.

9  Regeringen lovar stöd till industrins forskning, debattinlägg av Pär Nuder och Tomas Östros, Dagens 
Industri, 2005-08-04

10  ”EU:s anslag måste fördubblas”, Civilingenjören nr 4, 2005, s 14-17
11  Riksdagens EU-upplysning, www.regeringen.se 
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budgeten till FoU.
Inom den Europagemensamma för-

svarsforskningen inom WEAG, Western 
European Armaments Group, så lägger 
medlemsländerna i snitt ca tre procent av 
sina försvarsforskningsbudgetar till ge-
mensamma projekt. När WEAG-projekten 
successivt under hösten 2005 överförs till 
EU:s European Defence Agency (EDA), 
så kommer satsningarna troligen inte att 
märkbart förändras. EDA kommer initialt 
att ha bara en ytterst marginell forsknings-
budget, och alla projekt förutsätter att 
deltagande länder bidrar med erforderliga 
medel ur respektive lands försvarsbudget. 
Det finns tankar hos vissa länder att varje 
medlemsland i EDA (alla EU-länderna 
förutom Danmark) skulle bidra med minst 
€ 10 miljoner per år till en central budget 

i Bryssel, men detta är f n  inte politiskt 
genomförbart på grund av motstånd i flera 
länder.

Man skall inte heller överbetona hur 
stora gemensamma intressen Europas 
länder har inom försvarsforskning. Inom 
sexnationssamarbetet LoI/FA mellan Stor-
britannien, Tyskland, Frankrike, Italien, 
Spanien och Sverige analyserades 261 
olika teknologier, framtagna ur de olika 
ländernas förmågekrav. Endast 18 av de 
261 teknologierna var gemensamma för 
alla sex länderna, se Figur 4.

Disruptive Technologies 
… there are things we know we know. We 
also know there are known unknowns; 
that is to say we know there are some 
things we do not know. But there are also 

Fig 3. EU:s procentuella fördelning av sin årliga budget. Cirka fem procent går till forsk-
ning och utveckling.
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unknown unknowns – the ones we don’t 
know we don’t know. And if one looks 
throughout the history of our country and 
other free countries, it is the latter category 
that tend to be the difficult ones.
 - Donald Rumsfeld, Dec. 2, 2002

Under slutet av 1990-talet lanserades 
begreppet Disruptive Technologies13 (DT, 
ungefär ”omstörtande teknologier”) som 
en modell för varför vissa större företag 
misslyckas med att behålla sin tätposition 

när marknader och teknologier ändras. DT 
innebär ett nytt sätt att använda teknologi-
er, teknologier som drivits fram oberoende 
av marknads- och kundkrav (”technology 
push”, inte ”market pull”). DT ändrar ofta 
vårt beteendesätt (vanor, samhälle, …) 
och är ofta billigare, enklare och fysiskt 
mindre än sina föregångare. Det kan no-
teras att DT ofta kommer från det civila 
samhället, även om militära tillämpningar 
finns. Det behöver inte vara fråga om en 
nyframtagen teknologi, utan kan vara ett 

Fig 4. Gemensamma intressen i 261 olika militära teknologier för de sex länderna i LoI/FA12

12  Presentation av UK MoDI LoI/FA-gruppen, september 2005.
13 Christensen, C: The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harper-

Business, 1997.
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nytt användningssätt för befintlig tekno-
logi. För krigföring finns likheter mellan 
DT och vissa av de medel som begagnas i 
s k asymmetrisk krigföring.  

De grundläggade principerna bakom 
DT-modellen är som följer:

 Företag är beroende av kunder och 
investerare för att skapa resurser

 Små marknader löser inte tillväxtbeho-
ven för stora företag

 Icke-existerande marknader kan inte 
analyseras

 Produktprestanda överstiger ofta kund-
behovet

Detta leder ofta till att stora etablerade 
företag ägnar sig åt inkrementell förbätt-
ring av existerande produkter i stället för 
åt ett radikalt nytänkande, medan de stora 
genombrotten ofta görs av små företag, 
utan marknadsavdelningar, ambitiösa af-
färsplaner eller ett produktarv.

Ett bra exempel på DT, när befintlig 
teknik nyttjades på ett nytt sätt med drama-
tiska konsekvenser för samhället, var gratis 
nedladdning av filer (musik och video) via 
Internet genom  s k P2P-teknik (”Peer-to-
peer”, d v s datorerna kommunicerar direkt 
med varandra utan någon central server). 
Verksamheten är numera olaglig genom 
nya lagförslag i USA och inom EU men 
ledde bl a till att försäljningen av musik 
på CD-skivor sjönk med 35-40% och till 

ett antal nya affärsmodeller (t ex Apples 
Itunes) och utrustning (t ex Apples Ipod) 
som blivit monumentalt framgångsrika. Att 
denna teknik kom fram inom några mycket 
små företag, t ex svenska Kazaa med tre 
anställda, är ingen slump: de etablerade 
företagen ville inte eller kunde inte rubba 
den etablerade affärsmodellen. 

För försvarsforskningen innebär tan-
karna bakom DT att uppdrag måste läggas 
även utanför den traditionella familjen av 
större försvarsindustriföretag, och att en 
beredskap måste finnas inför att uppdragen 
inte alltid lyckas eller leder till framgångs-
rika produkter. I den civila världen är detta 
synsätt vanligare: Microsoft kalkylerar t ex 
med att ca 25% av forskningssatsningarna 
bör leda till några användbara resultat, och 
inom läkemedelsindustrin är avkastnings-
kraven på forskningen ännu lägre.

Uthålliga och långsiktiga 
forskningssatsningar –  
Exemplet Bell Labs
De industriella spridningseffekterna och 
samhällsnyttan av projekt med stort tek-
niskt och ekonomiskt innehåll, med uthål-
liga och långsiktig satsningar och med en 
kompetent kravställande kund har tidigare 
påvisats i olika sammanhang,14 och behö-
ver här inte ytterligare kommenteras.

Ett speciellt intressant exempel i sam-
manhanget är Bell Labs,15 forskningsdelen 
av den amerikanska telefonoperatören 

14  Utmaningar för staten, näringslivet och forskningen. Om kunskap, strategier och tillväxtfrämjande  
aktiviteter på avreglerade marknader. Slutrapport från IVA-projektet Samverkan för tillväxt. IVA 2005.

15 Riordan, Michel: The End of AT&T, IEEE Spectrum, juli 2005 s 40-45.
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American Telephone & Telegraph (AT&T, 
framvuxet ur Alexander Graham Bells 
uppfinning av telefonen). AT&T var i sin 
krafts dagar runt 1970 världens överlägset 
största företag med en årlig vinst på över 
600 miljarder kronor (i nutida penning-
värde) och nästan en miljon anställda men 
kommer under hösten 2005 att försvinna 
genom uppköp, paradoxalt nog från en av 
de regionala operatörer (”Baby Bells”), 
SBC Communications i Texas, som upp-
stod när AT&T 1974 styckades upp p g a 
antitrustlagstiftning.

Bland de fundamentala upptäckter och 
uppfinningar som Bell Labs gjort kan 

nämnas t ex transistorn, lasern, solcellen, 
fiberoptik och satellitkommunikation. 
Claude Shannon på Bell Labs grundlade 
1948 området informationsteori16 genom 
sin berömda ekvation som relaterar ka-
nalkapacitet till bandbredd och signal-
brus-förhållandet, lika viktig för kommu-
nikations-forskare som Einsteins E = mc2 
är för fysiker. Operativsystemet UNIX 
härstammar också från Bell Labs. Ett antal 
forskare på Bell Labs har erhållit Nobelpris 
för sina insatser, se Figur 5.

AT&T kunde genom sin monopolställ-
ning upprätthålla en stabil och långsiktig fi-
nansiering av grundläggande forskning ge-

Fig 5. Nobelpris i fysik tilldelade forskare från Bell Labs (namnen kursiverade)

16  Shannon, Claude: “A Mathematical Theory of Communication“, The Bell System technical journal,  juli-
oktober 1948, s 379-423 och s 623-656.

År   Insats   Belönade

1937 Upptäckten av elektronens vågnatur Clinton J. Davisson, George Thomson
1956 Uppfinningen av transistorn  John Bardeen, Walter Brattain, William    
      Shockley
1977 Skapandet av en kvantmekanisk modell för  Philip Andersson, Nevill Mott, John van Vleck 
  elektronens beteende i metalliska legeringar 
  och icke-kristallina material    
1978 Upptäckten av den kosmiska bakgrunds- Arno Penzias, Robert Wilson
  strålningen (hälften av det årets pris)   
1997 Kylning av grupper av atomer till nära den  Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William 
  absoluta nollpunkten m h a konvergerande   Phillips     
  laserstrålar         
1998 Försättande av grupper av elektroner till ett  Horst Störmer, Robert Laughlin, Daniel Tsui
  vätske-liknande tillstånd med hjälp av starka 
  magnetfält (“fractional quantum Hall effect”) 
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nom att bl a taxera varje telefonsamtal med 
en liten kostnad, fyra procent, som gick 
direkt till forskning. Monopolställningen 
förhindrade dock företaget att patentera 
alla de stora uppfinningarna, tvärtom så 
uppmuntrade företaget aktivt tekniksprid-
ning av sina resultat inom U S A genom 
bl a öppna föreläsningar. Denna inställ-
ning bidrog förstås till företagets senare 

problem, efter avregleringen, när konkur-
renter började dyka upp som valde ”first to 
market” framför grundforskning.

Bell Labs är ett bra exempel på hur ett 
framsynt samhälle kan skapa miljöer och 
stabil och långsiktig finansiering som 
driver grundläggande teknikutveckling 
för hela nationens bästa. I Sverige var 
dåvarande Televerket en kopia i miniatyr 

Fig 6. Begreppet Technology Readiness Level (TRL) för att beskriva mognadsgraden hos en 
teknologi
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ment.

TRL 5: Technology component and /or basic 
technology subsystem validation in relevant 
environment.
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environment.
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TRL 2: Technology concept and/or application 
formulated.

TRL1: Basic principles observed and reported.
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av AT&T med en forskningsenhet (Avdel-
ningen för grundteknik) med mycket goda 
resurser, en fri forskningsmiljö och från 
vilken under 1990-talet avknoppades ett 
antal framgångsrika företag inom framför-
allt fiberoptik.

Utkast till en teknikförsörjnings-
strategi
Försvarsmaktens verksamhet med forsk-
ning och teknikutveckling (FoT) omfattar 
forskning, analys och teknikutveckling 
fram tills dess realiserbarheten är tekniskt 
och ekonomiskt klarlagd. 

FoT omfattar följande delaktiviteter: 

 Områdesinriktad FoT
 Demonstratorer
 Särskilda FoT-program (civil samver-

kan)
 Strategiska forskningskärnor
 Temagrupper

FoT omfattar alltså inte de objektsbundna 
delarna av forskning och utveckling (FoU) 
som specificeras av Försvarsmaktens årliga 
materielplan.

Teknikförsörjning är ett vidare begrepp 
än FoT och innebär att skapa kunskap om 
och tillgång till erforderlig teknik för an-
skaffning, vidareutveckling och vidmakt-
hållande av Försvarsmaktens materiel. 
Utöver ovanstående delmängder inom 
FoT omfattar teknikförsörjning dessutom 
följande aktiviteter:

 Objektsbunden FoU inom materielpla-
nen

 Studier
 Teknisk prognos
 Teknisk underrättelsetjänst
 Perspektivplaner
 Etc

Teknikförsörjningen drivs ur tre perspektiv, 
som alla måste ha pågående verksamheter: 

1 Vilken teknik krävs för de specificerade 
förmågorna (”capability pull”)? Här 
skall specifika frågor och specifika 
teknologiproblem studeras, t ex vilka 
teknologier som krävs för att realisera 
kommandostrukturer och beslutsstöd 
inom ett nätverksbaserat försvar. Arbe-
tet skall bara gälla de faktiskt specifi-
cerade förmågorna, och dessa skall inte 
vara alltför många.

2 Vilka förmågor medger den nya tek-
niken (”technology push”)? Detta per-
spektiv drivs både av befintliga, lovande 
teknologier (”emerging technologies”, 
t ex autonoma system) och av potentiellt 
banbrytande teknologier (”disruptive 
technologies”). Återigen skall arbetet 
bara gälla de faktiskt specificerade 
teknologierna, och dessa skall inte vara 
alltför många.

3 Teknikspaning och omvärldsbevakning. 
Detta perspektiv drivs genom arbete 
med teknisk prognos, teknisk under-
rättelsetjänst och perspektivplaner. 

17  UK MoD definition av TRL enligt www.ams.mod.uk 

http://www.ams.mod.uk
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För varje befintlig teknologi kan en mog-
nadsgrad, en s k Technology Readiness 
Level (TRL) definieras, se Figur 6,17 med 
ursprung i amerikanska rymdflygstyrelsen 
NASA.18 TRL är ett beskrivningssätt för 
teknologisk risk som numera är obliga-
toriskt för arbete åt amerikanska DoD 
och brittiska MoD. TRL bör ersätta den 
femgradiga nivåindelning av demonstra-
torprojekt som används i Försvarsmaktens 
FoT-strategi.

Inplaceringen av en viss, för Försvars-
makten intressant teknologi på denna skala 
avgör hur teknologin skall omhändertas i 
en teknikförsörjningsstrategi. Nivåerna 1-3 
hanteras bäst genom beställningar inom 
Försvarsmaktens FoT-program till FOI, 
UoH och institut, nivåerna 4-5 genom 
industribeställningar avseende områdes-
inriktad FoT och nivåerna 6-7 genom 
industribeställningar avseende demonstra-
torprogrammet inom FoT. Nivåerna 8-9 
hanteras genom industriella utvecklings-
kontrakt baserade på Försvarsmaktens 
materielplan. En systematisk tillämpning 
av TRL-begreppet genom en teknologis 
hela livscykel skulle innebära en stor ef-
fektivisering av dagens teknikförsörjning 
inom Försvarsmakten.

Slutsatser
På både den militära och civila sidan måste 
en ansvarsfull statsmakt investera i forsk-
ning och utveckling för nationens fortsatta 
välstånd. En del av denna forskning kom-

mer att generera oväntade insikter inom 
helt andra områden, och kanske kommer 
den som en bieffekt t o m att bidra till 
att lösa några av vår tids stora frågor, se 
Figur 7. Om en telefonoperatör kan hitta 
belägg för universums uppkomst, se Fi-
gur 5, så kan liknande oväntade resultat 
uppstå igen. 

Försvarsmakten kommer framgent att ha 
ett fortsatt stort behov av avancerad forsk-
ning och teknikutveckling, och ingen annan 
kommer helt att lösa detta åt Försvars-
makten. Behovet består av en blandning 
av mera kortsiktig teknikutveckling och 
långsiktig forskning, ibland närmast grund-
forskning. Valet av områden styrs både av 
förmågekrav (”capability pull”) och av de 
möjligheter som en snabb teknikutveckling 
erbjuder (”technology push”). Statliga 
satsningar bör fokuseras på vetenskap och 
grundforskning (S&T), i ökad utsträckning 
i konkurrens mellan olika potentiella aktö-
rer, och då med långsiktighet och stabilitet, 
medan tillämpad teknikutveckling (R&D) 
bäst lämnas till industrin. Statligt finansie-
rad S&T har t ex råd att misslyckas, utan 
att ledningen behöver bekymra sig om 
aktieägarvärde och företagets överlevnad. 
Sverige måste gradvis överge modellen 
där varje industriell utvecklingssatsning 
av militära system helt finansieras med 
statliga medel. De eventuella upptäckter 
som görs inom statligt finansierad S&T 
bör under kontrollerade former överföras 
till industrin för produktifiering.

18  Mankins, John C: Technology Readiness Levels, NASA Office of Space Access and Technology, 6 april  
1995 (finns att hämta som http://advtech.jsc.nasa.gov/downloads/TRLs.pdf ) 

http://advtech.jsc.nasa.gov/downloads/TRLs.pdf
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Hur kan man då hävda att den försvars-
specifika, av försvarsbudgeten finansierade 
forskningen har ett förstärkt berättigande, i 
en tid av osäkra hot och oklara målbilder? 
Osäkerhet innebär att handlingsfrihet och 
möjlighet till alternativa teknologival 
blir viktigt, och som vi har sett så kom-
mer inte övriga offentliga monopol, 
industrin eller europeiskt samarbete att 

skapa denna handlingsfrihet åt oss. Den 
enda framkomliga vägen är en långsiktig 
strategisk forskningssatsning på vissa 
utvalda försvarsteknologier, kombinerad 
med en förmåga att köpa på marknaden 
befintliga teknologier och en förmåga att 
kunna hantera de ”disruptive technologies” 
som alltid kommer att dyka upp, utanför 
vår planering. 

Fig 7. En bedömning19 av de 25 viktigaste vetenskapliga frågorna under de kommande 25 
åren.

What Is the Universe Made Of?
What is the Biological Basis of Consciousness?
Why Do Humans Have So Few Genes?
To What Extent Are Genetic Variation and Personal Health Linked?
Can the Laws of Physics Be Unified?
How Much Can Human Life Span Be Extended?
What Controls Organ Regeneration?
How Can a Skin Cell Become a Nerve Cell?
How Does a Single Somatic Cell Become a Whole Plant?
How Does Earth’s Interior Work?
Are We Alone in the Universe?
How and Where Did Life on Earth Arise?
What Determines Species Diversity?
What Genetic Changes Made Us Uniquely Human?
How Are Memories Stored and Retrieved?
How Did Cooperative Behavior Evolve?
How Will Big Pictures Emerge from a Sea of Biological Data?
How Far Can We Push Chemical Self-Assembly?
What Are the Limits of Conventional Computing?
Can We Selectively Shut Off Immune Responses?
Do Deeper Principles Underlie Quantum Uncertainty and Nonlocality?
Is an Effective HIV Vaccine Feasible?
How Hot Will the Greenhouse World Be?
What Can Replace Cheap Oil -- and When?
Will Malthus Continue to Be Wrong?

19  Websidan http://www.sciencemag.org/scieext/125th, 2005-07-05.
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In an era of reduced armed forces and 
shrinking defence budgets, research and 
technology (R&T) activities funded by 
defence budgets are questioned by some 
debaters. It is sometimes argued that the 
armed forces’ R&T needs are better served 
by relying on industry’s internally funded 
activities, R&T activities “spun in” from 
civilian society, the EU’s defence research 
collaboration (viz. the EDA, the European 
Defence Agency), or through international 
collaboration in general.

This paper argues that in times of un-
certainty and unclear goals, government-
supported R&T activities, paid for by 
the defence budget, have an increasing 
relevance. Industry’s own funding, or 
international collaboration, whether in the 
EU or somewhere else, will not solve the 
problem. The government-supported R&T 
activities must, however, be conducted 
based on a long-term and persistent vision, 
with a willingness to encounter certain 

failures along the way. An example of such 
a successful, fully conscious government 
policy is given in the form of the former 
U.S. telephone company AT&T and its 
research arm, the Bell Laboratories.

In addition to the traditional defence 
companies, other research environments 
must be utilized to hedge against unpredict-
able technology developments. Examples 
of such new actors on the defence market 
are academia and small-and-medium-size 
companies. Government support should 
be directed towards fundamental research, 
while industry should handle technology 
development with no government inter-
vention except for government financial 
support in a few selected cases.

The paper also proposes the outline of 
an R&T strategy, based on the Technology 
Readiness Level metric, with clearly iden-
tifiable roles for government, academia, 
and industry.

Summary

Defence Research – A Must?

Inaugural Lecture Presented to the Military Technical Section of the Royal 
Swedish Academy of War Sciences on November 8th, 2005 by Dr Gunnar Hult, 
Chief Scientist, Director R & T, Swedish Defence Materiel Administration


