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Försvarsmaktens Forskning och 
Teknikutveckling, FoT1, genomgår 
för närvarande den mest omfat-

tande förändringen på mycket länge, 
kanske någonsin. Förändringen består 
dels av ekonomiska reduceringar, dels av 
organisations- och styrningsåtgärder. Det 
har i Högkvarteret organiserats en FoU2-
avdelning för att sammanhålla helheten 
med FoT, studier, konceptutveckling, 
utredningar samt, i begränsad omfattning, 
även organisations- och metodförsök. Syf-
tet med den här artikeln är att utifrån min 
roll som chef för denna verksamhet teckna 
en bild av hur jag ser på Försvarsmaktens 
FoU i ett historiskt perspektiv, på den för-

Forskning och utveckling för den reformerade 
Försvarsmakten

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd III 
den 5 december 2006 av överste och fil lic Mats Olofsson

ändringsprocess som lett fram till dagens 
situation och slutligen på Försvarsmaktens 
FoU i framtiden.

Territorialförsvaret – FoU igår
Svensk säkerhetspolitisk doktrin under det 
kalla kriget var alliansfrihet i fred syftande 
till neutralitet i krig. Försvarsmakten skulle 
försvara landet mot angrepp och förvän-
tades inte samarbeta med andra länders 
försvarsmakter, i alla fall inte på ett sådant 
sätt att neutralitetspolitikens trovärdighet 
urholkades.3

Under denna tid byggdes en mängd 
försvarsanläggningar och materieltillför-
seln till försvarets olika delar var mycket 

1  Forskning och Teknikutveckling, FoT, är den beteckning som har använts i Försvarsmakten och som har 
finansierats med en särskild anslagspost från regeringen. I internationella försvarssammanhang, bl a inom 
European Defence Agency, EDA, används den motsvarande beteckningen Research and Technology, 
R&T.

2  Forskning och Utveckling, FoU, är vanligt använt som beskrivning av ett företags samlade satsningar för att 
utveckla framtida produkter, internationellt motsvarat av beteckningen Research and Development, R&D. 
I Försvarsmaktens Högkvarter har FoU använts för att beteckna helheten med FoT, studier, konceptutveck-
ling samt organisations- och metodförsök. Den vidare betydelsen, inkluderande alla utvecklingssatsningar 
inom materielområdet, har inte tillämpats hittills.

3  En översikt av svensk säkerhetspolitik under kalla kriget ges i exempelvis Kronvalls, Olof  och Peterssons, 
Magnus: Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991, Santérus, Stockholm 2005.
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omfattande. Flygvapnet var under en tid 
världens fjärde största. Neutralitetspoli-
tiken ledde till att nästan all materiel och 
utrustning tillverkades i Sverige, vilket 
gjorde Sverige i en hög grad (om än inte 
alls fullständigt) oberoende. Som en följd 
kom svensk försvarsindustri att utvecklas 
till fullskaleleverantörer. Kombinationen 
stora och långsiktiga order på utveckling/
tillverkning och en tradition av svensk 
ingenjörskonst ledde till både behov och 
utveckling av en omfattande FoU.

I en delrapport från IVA4 ges en beskriv-
ning av hur efterkrigstiden karaktärisera-
des av en strävan att utveckla och tillverka 
inom landet och med en svensk profil. För 
att undvika beroenden av andra länder 
byggdes en bred och omfattande kompe-
tens upp, finansierad med offentliga medel 
från Försvarsdepartementet. En avsevärd 
del av FoU för försvarsändamål utfördes 
också av den svenska industrin, s k objekts-
bunden FoU. Dessa företag hade en mycket 
hög ”FoU-intensitet”, exempel finns på 
15-30 procent av företagens omsättning. 
Avseende FOA framgår att ”Forskningsan-
stalten, FOA, hade vid sin tillkomst i andra 
världskrigets slutskede och långt senare 
en mycket stor betydelse för försvaret och 
dess tekniska utveckling, särskilt genom 
den markerade betoning av försvarstek-

niska innovationer som tidigt och länge 
präglade svensk försvarspolitik.”

Att finna jämförelsematerial visade sig 
vara svårt. I rapporten anges bl a ”På grund 
av brister i det historiskt statistiska mate-
rialet rörande försvarsinriktad FoU går det 
dock inte att få en detaljerad bild av Sve-
riges FoU-utveckling på försvarsområdet 
under senare decennier. Bland annat har 
det funnits skilda synsätt hos departement 
och myndigheter på utbetalningar och 
utförande och om vilka kategorier som 
utförandet har förts till.” Det gäller ännu 
idag att det förekommer olika siffror i of-
ficiella statistiska redovisningar avseende 
Försvarsmaktens satsning på FoU.

För att stödja industrin och krigsmaktens 
utveckling gav regeringen anslag till FOA5 

och FMV, men försvarsgrenarna hade nå-
gon form av anvisningsrätt över innehållet 
i verksamheten. Utöver anslagsforskningen 
lade försvarsgrenarna egna beställningar 
till FOA m fl, inte minst inom det teknik-
intensiva flygvapnet. Forskningen, och 
forskarna, kom också att spela en viktig 
roll i Försvarsmaktens studieverksamhet 
som tidvis var omfattande.

Inför övergången till den nya anslags-
förordningen, i mitten på 90-talet, genom-
fördes en försvarsmaktsintern utredning, i 
vilken det föreslogs att de spridda satsning-

4  För en långsiktigt positiv teknikutveckling på avreglerade marknader – Vad vi kan lära av telekom-, energi-, 
järnvägs- respektive försvarssektorn. En delrapport från IVA-projektet – Samverkan för tillväxt – Henrik 
Blomgren, IVA (Red), 2003, s 31-39.

5  FOA, Försvarets Forskningsanstalt, slogs 2001 samman med FFA, Flygtekniska Försöksanstalten, och 
bildade därvid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.
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arna skulle samlas och koordineras. Man 
skapade en FoU-beredning i Högkvarteret 
och beslutade att införa en FoT-process 
av ungefär den modell som rått fram till 
idag. Under 1996 etablerades modellen 
med FoT-grupper, med representation av 
officerare, forskare och tekniker, för att 
beskriva både behov och möjligheter. 

Årsredovisningen för (det då splittrade) 
budgetåret 1995/1996 redovisar en FoT-
ram på 950 Mkr, av en händelse precis 
samma siffra som gäller för 2006. 1996 
utarbetades den första FoT-strategin, följd 
av en ny 2002.6

År 1996 föreslogs i försvarspropositio-
nen att ökade medel skulle tilldelas för 
satsningar på s k baskompetenser, men 
FoT-ramen reducerades istället under 
åtgärderna som de kommande åren följde 
på den s k svarta hål-debatten. En kom-
pensation för detta kom några år senare 
då en utökning gavs för att medge start av 
FoT-demonstratorprogrammet – som i hög 
grad kopplades till synen på en ”strategisk 
timeout” – vilket medgav satsningar på 
kunskapsuppbyggnad.

Det kan konstateras att den bakgrund 
som här har beskrivits, för tillkomst och 
vidare utveckling av Försvarsmaktens 
FoT-program, var tydligt kopplad till 
neutralitetspolitiken, territorialförsvaret 
och därmed behovet av att kunna utveckla 
och tillverka egen krigsmateriel. Teknik-
stödjande forskning blev huvudspåret. 
Forskning och teknikutveckling inom 

vapenområdet, telekrig, ledningssystem, 
sensorer, undervattensteknologi, flygtek-
nik, skydd, modellering och simulering, 
NBC m m utgjorde huvudfokus. Försvaret 
var ett hotbildstyrt mängdförsvar, som (i 
likhet med andra nationer med motsva-
rande situation) utvecklade ett regelsystem 
i form av manualer, handböcker och ar-
betsrutiner i syfte att styra beteendet i den 
stora organisationen. Antalet handböcker 
som utarbetades var mycket stort och de 
gav organisationen trygghet. Befäst och 
gemensam kunskap i kombination med 
mängden personal och materiel utgjorde 
grunden i det svenska försvaret. Det fanns 
ingen formell doktrin för krigsmaktens 
agerande. Det förutsägbara i operativ plan-
läggning samt hotbildens huvudsakliga 
karaktär gjorde att behovet av en sådan 
inte ansågs överhängande.

En sådan försvarsmakt tenderar dock att 
bli statisk, reaktiv och trögrörlig, och det 
visade sig ibland, när det uppkom behov 
av ändrade regelverk och taktikanvisningar 
som en följd av den tänkta motstånda-
rens förändrade operationsmönster (t 
ex existensen av Spetsnaz-förband och 
miniubåtar).

På väg mot ett insatsförsvar – FoU 
idag
Under flera år kring och strax efter mil-
lennieskiftet förekom diskussioner om 
eventuella nerdragningar av FoT-anslagets 
storlek med ca 10 %. År 2004 föreslog så 

6  Försvarsmaktens FoT-strategi (2002).
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Försvarsberedningen i sin rapport Försvar 
för en ny tid7 att besparingar motsvarande 
ca 2 miljarder kronor skulle göras inom 
Försvarsmaktens centrala ledning, den 
regionala territoriella verksamheten och de 
s k totalförsvarsgemensamma myndighe-
ternas verksamheter. En utredare tillsattes, 
och den 1 november 2005 överlämnade 
han sitt betänkande8 till regeringen. I ut-
redningen, i fortsättningen kallad Försvars-
förvaltningsutredningen, FFU, föreslogs 
bl a besparingar riktade mot verksamhet 
som beställs från myndigheterna FOI och 
FHS med 500 Mkr. Efter en omfattande 
remissrunda fastställde regeringen i mars 
2006 sin syn i en skrivelse till riksdagen: 
”Forskningsverksamhet, teknikutveckling, 
direktstöd, övning, studier och provnings-
verksamhet vid Totalförsvarets forsknings-
institut och Försvarshögskolan bör minska 
med 500 Mkr.”9

I denna skrivelse anger regeringen också 
att

det finns behov av att ha ett särskilt 
fristående forskningsinstitut som kan 
tillgodose behovet av tillämpad forsk-
ning för försvarets behov
möjligheterna till samverkan och 
forskningsutbyte mellan civil och 

•

•

militär utveckling, t ex inom säker-
hetsområdet, bör utnyttjas fullt ut så 
att resultat med gemensam nytta för 
deltagande parter skall kunna genere-
ras på ett kostnadseffektivt sätt

samt att

en noggrann prioritering av FoU-
verksamheten behöver göras liksom 
”särskilda satsningar för att nyttiggöra 
forskningsresultat från forsknings-
utövarna.”

Utredaren, och regeringen, förordade ock-
så en uppdelning av FoU-verksamheten10 
i fyra kategorier (ur regeringens skrivelse 
till riksdagen): 

a) Insatsorganisationens behov. Detta 
avser forskning och utveckling (FoU) 
som är direkt kopplad till existerande 
förbandstyper och som behöver bedrivas 
som ett led i att vidmakthålla, utnyttja 
och anpassa förbanden för olika typer av 
insatser. Tidshorisonten är 5 till maximalt 
10 år.
b) Försvarets långsiktiga behov. Detta 
avser FoU som är kopplad till behovet av 
att följa generell forskning och teknikut-
veckling vars militära tillämpningar kan 

•

7  Försvarsberedningens rapport Försvar för en ny tid (Ds 2004:30).
8  Betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96).
9  Regeringens skrivelse till riksdagen, En ändamålsenlig styrning och förvaltning av försvaret, Skr 

2005/06:131.
10  Noteras kan att regeringen, såväl som utredaren, blandar begreppen FoU och FoT utan att göra tydlig 

åtskillnad. Försvarsmaktens FoU är ännu inte tydligt definierad till sin omfattning (se även not 2), men bör 
i framtiden möjligen också inkludera den objektsbundna utvecklingsverksamhet som sker i (försvars-)in-
dustrin inom ramen för ett flertal materielbeställningar. Huruvida en sådan definition kommer att fastställas 
är beroende på det vidare arbete med beskrivningen av Försvarsmaktens verksamhetsgrenar och dessas 
ansvar, som för närvarande pågår.
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bli särskilt betydelsefulla för försvarets 
förmåga att framgent lösa sina uppgif-
ter. Tidshorisonten är 10 till 20 år eller 
längre. 
c) Tekniskt inriktad forskning. Detta avser 
FoU som efter explicita överväganden 
bör bedrivas med statlig finansiering 
inriktad mot tekniskt och industriellt 
lovande områden och som är av särskild 
försvars- och näringspolitisk betydelse. 
Denna typ av FoU bör vara av generisk 
och innovativ natur. 
d) Regeringens behov. Detta avser forsk-
ning som är av utrikes-, säkerhets- eller 
försvarspolitisk karaktär och som är av 
särskild betydelse för regeringens inrikt-
ning av politiken på respektive område.

Mot bakgrund av detta genomfördes under 
våren 2006 ett omfattande arbete lett av 
Försvarsmakten, men med medverkan 
från FOI, FHS och FMV, som resulterade 
i en plan för beställningar på angiven lägre 
nivå (reduktioner med upp till 60 % inom 
vissa kompetensområden) och Försvars-
makten lämnade så slutligen, den 15 juni, 
sitt förslag till regeringen avseende hur 
besparingarna skall tas ut.

Många har senare uttryckt att man för-
väntat sig att hela områden skulle elimi-
neras fullständigt. Vid en analys av förut-
sättningarna klargjorde dock Högkvarteret 
att så länge riksdagen inte beslutar om att 
hela funktioner eller förmågor skall utgå ur 
uppdraget till Försvarsmakten, måste kom-
petens finnas kvar för att kunna värdera 
lösningar och föreslagna anskaffningar, 
även om Sverige helt upphör med egen ut-
veckling och tillverkning av motsvarande 

system. Därmed fanns inte förutsättningar 
att helt avveckla kunskapsuppbyggnaden 
inom något område. En minskning med 
50-60%, genomförd på två år, innebär 
dock en mycket drastisk avveckling av 
kompetens inom berörda områden. Att t ex 
ta bort ca 80 Mkr från beställningsvolymen 
till FOI inom sensorområdet innebär ju att 
motsvarande antal forskare inte längre kan 
finansieras med uppdrag från Försvars-
makten. Och detta är något annat än den 
ofta använda ”osthyvelsprincipen”.

I budgetpropositionen för 2007 anger 
regeringen att till det enligt ovan kraftigt 
reducerade FoT-anslaget (den tidigare 
verksamheten inom FoT reduceras med ca 
350 Mkr) skall adderas tidigare direktan-
slag till FOI samt en omfattande tekniknära 
men forskningsanknuten verksamhet, 
som hittills varit finansierad via materiel-
anslaget. Det innebär att Försvarsmaktens 
FoT-anslag fr o m 2008 kommer att vara 
nästan exakt lika stort som det var 2005, 
trots att uppdrag för 350 Mkr har skurits 
bort bara ur detta anslag. Framtida forskare 
och statistiker som granskar serien av reg-
leringsbrev till Försvarsmakten kommer 
med andra ord att finna att det anslag som 
har rubriken ”Forskning och teknikutveck-
ling” håller en över åren ganska konstant 
nivå, men med en topp år 2007 (då alla 
tillskott införts men reduceringarna inte 
ännu tagits ut med full effekt). Detta är 
dock en illusion. 

Situationen kan beskrivas med nedan-
stående två diagram.
   Hur skall då Försvarsmakten lämpligen 
gå vidare för att uppfylla av regeringen 
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anvisad förändring, svara upp mot den 
interna förväntan kring transformationens 
utveckling och samtidigt utgöra en attraktiv 
partner i det alltmer ökande internationella 
utbytet inom FoU?

Jag ger i den följande texten mina per-
sonliga synpunkter rörande grundfrågorna. 
Hur Försvarsmakten lyckas implementera 
förändringen är naturligtvis avhängigt styr-
ningen från statsmakterna såväl som andra 
omvärldsfaktorer.

Det flexibla insatsförsvaret – FoU i 
morgon
Den viktigaste uppgiften för FoU-verk-
samheten är att generera kunskap, som 
underlag för framtida beslut, samt att 
därigenom skapa handlingsfrihet. Om 
man accepterar detta som målsättning 
måste man också acceptera att det inte 
går att styra forskningen genom kända 

frågeställningar. Endast genom att även 
finansiera forskningsprojekt som prövar 
helt nya vägar och inte kan förväntas be-
svara frågor som uppkommer i den dagliga 
insatsverksamheten finns förutsättningar 
– men inga garantier – för att vi skall kunna 
få svar även på morgondagens frågor. Ett 
viktigt skäl till detta är att vi har svårt att 
föreställa oss vilka områden som kom-
mer att bli föremål för särskilt intensiv 
utveckling de närmaste 10-15 åren. Detta 
kan illustreras genom att tänka tillbaka på 
tiden 1990-95 och fundera över vad som 
skett sedan dess:

Inom nanotekniken har det skett en 
mycket snabb utveckling
Inom Artificiell Intelligens har utveck-
lingen gått väsentligt långsammare än 
förväntat
Anskaffningsfilosofin för Försvars-

•

•

•

FoT-anslagets förändring över åren. 2007 tillförs ny verksamhet från tidigare materielanslag till 
ett värde av drygt 300 Mkr. Det framgår av figur 1 där kurvor med och utan tillskottet redovisas 
för 2007 och 2008. En beskrivning av FoT-anslaget utan hänsyn till denna definitionsförändring 
(figur 2) ger ett intryck av en verksamhet med relativt stabila ekonomiska förutsättningar.

    Figur 1           Figur 2
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makten har förändrats – interopera-
bilitet är ett ledord både i anskaffning 
och utveckling
Mobilitet och tillgänglighet är do-
minerande, kravet på ”gemensam 
lägesbild” gäller både Joint och 
Combined (i början av 90-talet var 
det inte politiskt korrekt att tala om t 
ex svenskt stridsflyg insatt i interna-
tionella operationer, men det finns nu 
med på agendan).

Jag kan inte bedöma läsarens personliga 
syn på om utvecklingen infriat eller miss-
lyckats nå förväntningarna sedan 15 år, 
eller vad som bedöms ligga inom rimliga 
gränser att nå till 2020, men jag kan nog 
fastslå att om inte forskningen har en 
långsiktig och relativt fri komponent så 
kommer vi att hamna i efterläge då teknik-
sprången efterhand visar sig. I det följande 
kommer jag först att diskutera ett antal 
principer och ingångsvärden för framtidens 
FoU. Därefter kommer jag mer i detalj att 
beskriva hur jag anser att framtidens FoU 
borde inriktas. Slutligen kommer jag att 
föra ett resonemang om vem som lämpli-
gen ska utföra forskningen.

Principer och ingångsvärden för 
framtidens FoU
Den mest grundläggande fråga man kan 
ställa sig är om behovet av en egen, svensk 
försvarsforskning alls finns, sett med tanke 
på att

Sverige skall ändra sin materielför-
sörjning och primärt anpassa befintlig 

•

•

materiel eller köpa ”från hyllan” (en 
ny materielförsörjningsstrategi är 
under slutförande),
Försvarsmak- tens roll blir alltmer 
sammanvävd med samhällets övriga 
säkerhetsrelaterade verksamhet och 
gemensamma lösningar bör kunna 
tas fram för Försvarsmakten, polis, 
räddningstjänst m fl, och
Sverige skall i väsentligt ökande om-
fattning samverka med andra länder 
vid anskaffning och utveckling.

Man kan besvara den grundläggande frå-
gan genom att vända på argumenten och 
använda just dessa punkter som skäl för 
en fortsatt FoU: 

För att vara en kompetent köpare 
krävs djup kunskap om de avancerade 
system som skall anskaffas så att en 
kvalificerad utvärdering kan ske, vil-
ket kräver egen kunskapsutveckling 
inom området.
Försvarsmakten har, till skillnad från 
övriga svenska insatsmyndigheter, 
en långvarig och omfattande forsk-
ningsverksamhet, varför man kan 
hävda att en bättre samordning bör 
ske med de andra myndigheternas 
kunskapsbehov, grundat på befintlig 
försvarsforskning.
För att komma åt resultat från andra 
nationers FoU krävs antingen en 
välfylld kassa eller egen kvalificerad 
kunskap som kan användas som by-
tesobjekt. Det är bl a med detta motiv 
som Sverige bibehåller en omfattande 
FoT-satsning inom vissa områden där 

•

•

•

•

•
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vi har spetskompetens, trots att vi har 
upphört med ambitionen att bygga 
hela systemlösningar själva.

Regeringens uppdelning av FoU i fyra 
kategorier – insatsorganisationens behov, 
försvarets långsiktiga behov, tekniskt 
inriktad forskning och regeringens behov 
– är en utgångspunkt för den framtida verk-
samheten, men jag vänder mig bestämt mot 
att kvantifiera och därmed fastställa ekono-
miska ramar för varje kategori för sig.

Att det finns en särskild ram för forsk-
ning för regeringens behov är okontrover-
siellt. Den beställs också i ett särskilt spår 
(av Försvarsdepartementet från FOI och 
FHS) och regeringen bestämmer år från 
år vilken ram som skall gälla.

Forskning för insatsorganisationens 
behov, för försvarets långsiktiga behov 
och tekniskt inriktad forskning är däremot 
olämpliga att ramstyra om vi accepterar 
grundsynen att FoU främst syftar till att ge-
nerera kunskap för att skapa handlingsfri-
het inför framtida beslut. Försvarsmaktens 
beställningar blir då en form av investering 
i kompetens inom de kunskapsområden 
som stöds av FoU-strategin, och även om 
frågan om IPR11 är luddig i flera samman-
hang så är det otvetydigt så att Försvars-
makten har nyttjanderätt till de resultat som 
uppkommer inom FoU-verksamheten. Och 
när behov uppstår att lösa uppkomna pro-
blem eller frågeställningar för närliggande 
uppgifter, t ex för internationella insatser, 

skall former kunna etableras för att till-
fälligt ”ominrikta” de kompetenser som 
arbetar med uppdrag inom forskningen 
för försvarets långsiktiga behov och den 
tekniskt inriktade forskningen. Det kan 
innebära, att Försvarsmakten kräver att 
resurserna (i form av personalens arbets-
tid och övriga resurser som beställningen 
omfattar) under en begränsad tid skall 
sättas in för att fokusera på de uppkomna 
frågeställningarna.

Vad vi egentligen talar om är alltså av-
tappning av kunskap från FoT-processen. 
Att i förväg kostnadsberäkna denna och 
sätta en ram för forskningen för insatsför-
svarets behov blir fel. Utmaningen är ju 
i stället att tydligt öka nyttiggörandet av 
FoT-satsningarna. En del forskningsupp-
drag kommer förstås att vara formulerade 
så att de tydligt skall skapa kunskap riktad 
mot närliggande behov, t ex för att rekry-
tera, utrusta och utbilda NBG 08. Men 
forskning är till sin karaktär långsiktig 
och om projekt startas med förväntan att 
ge svar inom några få år så blir det snarare 
utredningar grundade på tidigare kunskap 
och forskning.

En intressant redovisning av en syn på 
olika former av forskning, knutet till ak-
tionsforskning, ges av forskaren Lennart 
Svensson i en rapport från Arbetslivsinsti-
tutet.12 Svensson gör distinktioner mellan 
att forska på, forska för, forska åt, och 
forska med. Den traditionella forskningen 
är, menar han, inriktad mot att forska på, 

11 IPR = Intellectual Property Rights eller immaterialrätt, vari ingår upphovsrätt. 
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där en tydlig åtskillnad görs mellan teori 
och praktik och där praktikern blir ett tyd-
ligt objekt. Nytta och aktivt deltagande står 
förvisso i fokus inom inriktningen forska 
för, men forskaren anses fortfarande vara 
den som vet bäst, varför objektsynen be-
står. Om däremot forskare får ett tydligt 
uppdrag att hjälpa praktikerna att utveckla 
ny kunskap på beställarnas egna villkor, 
innebär detta att forska åt. Dock kan så hårt 
styrd uppdragsforskning försvåra ett kri-
tiskt perspektiv. Svensson föreslår därför 
en modell som förenar teoriutveckling och 
kritisk distans med krav på hög relevans, 
nämligen att forska med, där forskare och 
praktiker har olika roller och intressen i 
kunskapsproduktionen.

En gemensam kunskapsbildning innebär 
att forska tillsammans med de berörda. I 
det gemensamma arbetet sker ett samtidigt 
och ömsesidigt lärande för både forskaren 
och praktikern. De lär och utvecklas till-
sammans. Utgångspunkten är att skapa 
subjektsrelationer, dvs jämlika och ömse-
sidiga relationer där båda parterna aktivt 
medverkar i kunskapsbildningen – med 
det dubbla syftet att samtidigt ge teore-
tiskt insiktsfull och praktiskt användbar 
kunskap.

Endast en liten del av den försvarsrela-
terade forskningen kan betecknas som ak-
tionsforskning som jag ser saken, men det 
synsätt som Svensson beskriver skulle jag 
gärna vilja applicera på en ökande del av 
den uppdragsforskning som utförs för För-

svarsmaktens behov. Det är inte hållbart att 
forskaren själv väljer både forskningsfråga 
och metod samt levererar sitt resultat då 
projektet är slutfört. All forskning inom 
FoT-programmet är uppdragsforskning och 
kravet på nyttiggörande ökar i takt med att 
statsmakterna vill se ökad effektivitet med 
skattemedlen. En gemensam kunskaps-
bildning innebär att den vetenskapliga 
grunden och den beprövade erfarenheten 
kan giftas ihop och generera ett relevant 
kunskapstillskott, vilket också är basen i 
den moderna officersutbildningen. Under 
alla förhållanden kommer Försvarsmakten 
i ökande omfattning kräva avtappning av 
forskningsresultaten, kopplat till behovet 
att snabbt anpassa taktik, materiel, metod 
och handlingsregler, särskilt i internatio-
nella insatser.

Utöver detta behövs studier genomförda 
av Försvarsmaktens egen personal, men 
med metodstöd från bl a FOI, FHS och 
FMV. Studier bedrivs idag inom mark-, 
sjö-, luft-, lednings-, logistik- och väder-
tjänstområdena samt som särskilt stöd 
för perspektivplanearbetet. Studieverk-
samheten har dock minskat väsentligt 
i omfattning under de senaste tio åren, 
beroende på ekonomiska reduktioner och 
nedprioritering. Detta är alarmerande, 
eftersom studierna utgör grundstenar för 
funktionernas utveckling och ger intres-
serade officerare en möjlighet att få delta 
i utvecklingsverksamhet samt en närmare 
kontakt med vetenskaplig metodik, vilket 

12  Svensson, L; Brulin, G; Ellström, P-E och Widegren, Ö (red): Interaktiv forskning – för utveckling av 
teori och praktik. Arbetsliv i omvandling 2002:7, Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2002 .
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är kompetenshöjande i sig. Studierna 
behöver få en ökad status i det samlade 
FoU-arbetet.

Forskningsinriktningar – en ökad vikt på 
konceptuella faktorer 
Även om jag anser att den kraftiga re-
duceringen av FoU som blev följden av 
FFU formulerades utifrån en analys av att 
Försvarsmaktens stödmyndigheter växt 
sig för starka och inte utifrån en analys 
att Försvarsmaktens behov av forskning 
och utveckling borde ligga på en viss ny 
nivå, är det uppenbart att det behövs en 
ominriktning av FoT. Att värdera varje 
FoT-projekt och bedöma dess relevans i 
den nya kravbilden, avsluta några men 
starta nya inom vissa områden, vore en 
besvärlig uppgift även i en prolongerad 
ekonomi. Bakom varje forskningsprojekt 
finns ju forskare, d v s individer, och 
stora förändringar utan vidhängande eko-
nomiska reduktionskrav tror jag skulle 
kunna bli en besvärlig karusell av ifrå-
gasättanden, parallella uppsägningar och 
nyanställningar och en mängd försvar av 
”forskningens fasta anläggningar”. Jag 
anser alltså att den omtumlande förändring 
som orsakades av FFU innebär en i längden 
sund anpassning till nya kravbilder. Den 
korta tiden för att ”komma in i ny kostym” 
innebär dock att analysen, trots ett omfat-
tande arbete i en samordnad arbetsgrupp 
mellan Försvarsmakten och stödmyndig-
heterna, i vissa fall inte kunde få önskvärt 
djup. Framtiden kommer att påvisa behov 
av nya omprioriteringar och i några fall 
kanske även återläggning av verksamhet, 

men det är en risk/management-styrning 
som kommersiella företag ständigt måste 
leva med.

En så omfattande förändring, i detta fall 
reduktion, som vi nu har planlagt kanske 
kan misstänkas innebära en total brist på 
möjlighet att införa nya forskningsom-
råden. Med synen att denna omställning 
utgör en del i transformationen tog För-
svarsmakten dock tillfället att, samtidigt 
som verksamhet för ca 350 Mkr elimineras 
ur den gamla FoT-planen, införa ett nytt 
forskningsområde. Det nya området är 
Krigsvetenskap, som också utgör huvud-
ämnet i den nya officersutbildningen. För 
att skapa en ökad vetenskaplig grundkun-
skap, öka förståelsen för krigföringens 
olika aspekter, inklusive lågintensiva 
konflikter och terrorism, inleds under 2007 
denna nya del i FoT-programmet.

Detta för mig in på frågan om vilken 
FoU vi skall eftersträva. Som tidigare har 
redovisats så tillkom FoT-programmet i 
hög grad som stöd till Försvarsmaktens 
utveckling, med materielförtecken, samt 
till industrin. Därigenom var tekniktyng-
den påtaglig, och humanområdet har bara 
långsamt smugit sig in, framför allt i takt 
med FHS ökande roll. Under samma period 
levde Sverige med operativa planer som 
grund för förbandsuppbyggnad och öv-
ning. Någon fastställd och tydlig doktrin 
existerade inte.

Genom arbetet med den doktrinserie som 
nu finns fastställd (militärstrategisk, för 
gemensamma operationer samt för de tre 
traditionella arenorna) kom ljuset i ökande 
grad att riktas mot militärteorin och grun-
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den för förståelsen av vad krig är, hur de 
uppstår och avslutas. I den internationella 
kontext som de flesta av Försvarsmaktens 
planer och övningar nu utvecklas, kom-
mer doktrinerna ständigt att överses, och 
den teoretiska grunden för vårt agerande 
behöver vidareutvecklas. Därmed blir det 
självklart att forskning inom detta område 
skall ingå som en naturlig delmängd av 
FoT-planen. Detta har bejakats av ÖB 
och den övriga Försvarsmaktsledningen. 
En annan bekräftelse på att FoT-satsning-
arna nu breddas utanför den tekniknära 
verksamheten är att humanaspekten, d v s  
människan i systemet, har prioriterats i 
framtida FoT-satsningar. Frågor kring 
ledarskap, urval och rekrytering, kultur-
faktorns inverkan m m, sett utifrån militär 
verksamhet i främmande land och tillsam-
mans med andra, utgör en angelägen del av 
kunskapsförnyelsen för Försvarsmakten. 
Dessa områden kommer därför att bibehål-
las eller ökas, trots den stora reduktionen 
av helheten.

Man kan tänka på pelarmodellen i 
Militärstrategisk doktrin, där krigförings-
förmåga sägs bestå av fysiska faktorer, 
konceptuella faktorer och moralfaktorer.13 

Forskningen har länge varit inriktad mot 
de fysiska faktorerna. Nu omfattar den 
också och i högre grad de konceptuella 
och moralrelaterade, ”mjuka”, faktorerna. 
Detta är också en logisk konsekvens av 
Försvarsmaktens reducering: Minskad 
volym behöver kompenseras genom mer 

genomtänkta och relevanta koncept och 
doktriner. Jag har redan nämnt att jag är 
övertygad om att studieverksamheten är 
fortsatt mycket väsentlig för funktions-
utvecklingen, för att skapa en balans 
av kunskap och erfarenheter och för att 
tillsammans med FoT utgöra en grund för 
koncept- och doktrinutvecklingsarbetet. 
CD & E-metoden kan få illustrera den nya 
inriktningen av FoU. 

CD&E – en del av FoU i Försvarsmakten
Vi inför nu CD&E-metoden i Försvars-
makten – Concept Development and 
Experimentation. Egentligen är det ett 
förhållningssätt till hur utveckling skall be-
drivas, snarare än en metod, men den kan, 
tillämpad på ett samordnat och strukturerat 
sätt, ge vinster i form av färre långa felsteg 
i Försvarsmaktens utveckling.

Principen med konceptutveckling och 
påföljande experiment är ju inte nytt. 
Samhällets skolreformer kan ju ses som 
en konceptutveckling följt av experiment. 
Problemet med att använda hela organi-
sationen som aktörer i experimentet är 
dock inte troget CD&E-tanken, som den 
nu införs i Försvarsmakten. Självfallet 
skall experimenten utformas så att det går 
att mäta och värdera resultaten och först 
efter en serie förfiningar fatta beslut om 
att förkasta eller införa konceptet i hela 
organisationen.

För att utveckla koncept och för att pla-
nera och genomföra experimentkampanjer 

13  Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm 2002, s 75.
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krävs en samverkan mellan officerspro-
fessionen (vars doktrin, materiel eller 
ledarskap skall utvecklas) och analytiker 
med fötter i akademi och teoribildning. 
För att ytterligare komplicera tillvaron 
talar vi nu alltmer om begreppet EBAO 
= Effects Based Approach to Operation.14 

Då måste analyserna inför utveckling av 
koncept och experiment inkludera även 
andra delar av samhället. Kunskaper inom 
”Social science”-området blir allt viktigare 
att kombinera med kunskap om teknik, 
operationer och beteende i strikt militära 
sammanhang. Vi behöver således analyti-
ker, gärna med militär sakkunskap, som 
medaktörer i processens alla steg.

Att utveckla koncept för EBAO innebär 
också en förväntan att definiera de stor-
heter som skall mätas för att värdera om 
rätt effekt uppnås. Svårigheten, som har 
identifierats av många nationers ansvariga 
för motsvarande process, är nu att hitta 
lämpliga effektmått som går att kvantifiera. 
Genom att vi går utanför den traditionella 
spelplanen för militär verksamhet, och på 

motsvarande sätt vidgar intresseområdet 
för de övriga samhällsaktörerna som måste 
ingå i ett holistiskt EBAO-baserat arbets-
sätt, så finns det mycket få experter att 
vända sig till för hjälp.

För att kunna mäta något förutsätter det 
att objektet är objektivt mätbart. För att 
illustrera svårigheten vill jag visa några 
illusioner, nämligen två av Oscar Reuter-
svärds15 berömda ”omöjliga figurer” (Se 
nedan) Om jag ber er att mäta vinklar och 
höjdskillnader i dessa figurer så kommer 
inte resultatet bli så användbart i ett veten-
skapligt sammanhang, eftersom figuren är 
just omöjlig trots att den ser riktig ut.

 Ett antal förändringar är på gång som 
leder rätt enligt mitt sätt att betrakta För-
svarsmaktens utvecklingssträvan. Nämnas 
kan:

Akademiseringen av officersutbild-
ningen (faktum)
Inriktningen mot ett nytt personalför-
sörjningssystem (faktum)

•

•

14  Effects Based Approach to Operations, EBAO, karaktäriseras av att, utgående från synergi och samarbete, 
använda alla delar tillgängliga delar av ett samhälles resurser för att uppnå strategiska mål och avsett slut-
tillstånd. 

15  Oscar Reutersvärd (1915-2002), svensk konsthistoriker och konstnär, professor. Nationalencyklopedin.

                   Den omöjliga trappan        Penrose-triangeln
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Forskare och analytiker med i besluts-
kedjan, t ex inom ramen för CD&E 
(avsikt)
Satsningen på FoU skall fortsatt ut-
göra en substantiell del av Försvars-
maktens totala anslag (åsikt)

FoT, studier och utredningar, liksom ”les-
sons learned”16 utgör drivkrafter till den ut-
vecklingsverksamhet som i fortsättningen 
skall bedrivas enligt CD&E-metoden. Den 
engelska beteckningen har behållits för att 
markera att det är en internationell metod 
och att vi vill kunna kommunicera vårt 
arbetssätt i den interoperabla målmiljön. 
Avsikten är att i ett försvarsmaktsgemen-
samt Utvecklingscentrum (FM UtvC), 
som skall etableras senast till årsskiftet 
2007/2008, koordinera verksamhet som 
är delmängder i nya, gemensamma kon-
cept. I UtvC skall finnas en enhet som 
bedriver doktrin- och konceptutveckling 
och en enhet som bedriver metod- och 
experimentutveckling/planering. Årliga 
utvecklingsövningar skall hållas och dessa 
kommer att ersätta den demonstrations-
serie (Demo 04, 05, 06) som hittills har 
använts för att redovisa utvecklingen 
inom Ledsyst och NBF.17 Vår avsikt är att 
koordinera utvecklingssatsningarna, att 

•

•

säkerställa att FoT, studier m m kommer 
in och kan påverka koncepten samt att 
avtappningen från FoT och studier får en 
naturlig hemvist, eller – för att använda ett 
modeord – en fokalpunkt.

Kunskapsöverföring från forskning och 
teknikutveckling
Det alltmer specificerade kravet på sådan 
avtappning innebär att Försvarsmakten 
förväntar sig att forskarkollektivet skall 
kunna ställa upp med ganska kort varsel 
och delta i problemlösande verksamhet i 
samverkan med praktikerna. Det innebär 
att forskningsprojekten och deras forskare 
måste utmärkas av flexibilitet. Rapporter 
och andra typer av dokumentleveranser 
kommer i ökande grad att ersättas med krav 
på medverkan i seminarier, workshops 
och som expertstöd i övningar. Grunden 
för denna typ av kunskapsöverföring skall 
givetvis vara den forskning och teknikut-
veckling som bedrivs inom projektupp-
dragens ram.

Behovet av att publicera sig i vetenskap-
liga tidskrifter måste dock bejakas. Det kan 
tyckas främst vara den enskilde forskarens 
meriteringsbehov som ligger bakom strä-
van att få artiklar accepterade i framstående 
journals, men det ligger också i Försvars-

16  Det engelska begreppet ”Lessons learned” används även i den svenska Försvarsmakten för att beteckna 
erfarenheter som dokumenteras för att ligga till grund för vidare utveckling eller justering av verksamheten. 
Tyvärr är nog ”Lessons identified” ett bättre beskrivningssätt, eftersom det hittills alltför ofta blivit erfa-
renheter som fastnar i systemet och inte leder till åtgärder. En frekvent personalrotation i officerssystemet 
är en av orsakerna. 

17  Ledsyst är ett samlingsnamn för den verksamhet som har bedrivits för att utveckla Försvarsmaktens 
ledningssystem, inom teknik, metod och personal (Ledsyst T, M resp P). NBF står för NätverksBaserat 
Försvar, som är en av statsmakterna fastställd central del av ominriktningen. 
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maktens intresse. Akademisk meritering är 
ett villkor för att vara en efterfrågad partner 
i det internationella samarbete som är 
nödvändigt för insatsförsvarets utveckling 
och också anmodat av regeringen. Inom 
den forskning som bedrivs vid Försvars-
högskolan finns ett ytterligare motiv för 
en vetenskaplig publicering, utöver riktad 
kunskapsöverföring till Försvarsmakten. 
Det är akademiseringen av officersutbild-
ningen, med behov av formellt kompetenta 
handledare, där FoT-uppdragen medger 
en bredd på verksamheten som det s k 
”anslaget för vetenskaplig grund” inte 
räcker till att försörja. Försvarsmakten 
måste dock kräva att sådana vetenskapliga 
artiklar som ofta blir fördröjda upp till år i 
en relevant granskningsprocess föregås av 
preliminära och till målgruppen anpassade 
forskningsresultat, i form av rapporter och 
seminarier för beställarens behov.

Forskningens utförare
I Försvarsförvaltningsutredningen kunde 
utläsas en strävan att FoT-beställningarna 
bör spridas på fler utövare. Här måste dock 
förutsättningarna analyseras noga.

Åratal av beställningar till utpekade 
forskargrupper hos FOI och FHS innebär 
en investering i kunskap, från vilken fruk-
terna kan skördas efterhand som behoven 
uppstår. Här finns grunden för den avtapp-
ning som Försvarsmakten skall bli bättre 
på att organisera.

Flera FoT-områden innehåller verksam-
het av integritetskritisk karaktär, d v s 
sekretessbelagda uppgifter. Det är vare sig 
önskvärt eller lämpligt att involvera forsk-

ningsutövare där inte myndighetsrollen 
och en accepterad selektiv urvalsprocess 
avseende personal utgör bas. Universitet 
och högskolor har liksom industrin i 
många fall högtstående kompetens i delar 
av dessa områden. Men kommersiella 
beroenden, högskolornas frihet och behov 
att ha forskarutbyte med utlandet liksom 
specifika militära krav som ingen högskola 
eller mindre forskningsinstitut har resurser 
eller orsak att svara upp mot, är skäl till att 
sådana områden enligt min mening fort-
satt bör vara förbehållna försvarssektorns 
statliga aktörer.

Inom flera av de mera tekniknära 
forskningsområdena är också de militära 
tillämpningskraven så speciella att forsk-
ningsfrågorna bara har relevans inom ”den 
egna familjen”. Inom dessa områden är det 
tveksamt om högskolevärlden bör involve-
ras, framför allt för att Försvarsmakten har 
ett behov av långsiktig kompetenstillgång 
som är svår att bygga upp civilt. FOI har 
spetskompetenser där de enda alternativa 
kunderna är andra försvarsmakter vilket, 
om intressekonflikter inte föreligger, kan 
vara det enda sättet att finansiera en kritisk 
massa inom forskargruppen.

Försvarshögskolan är den mindre ak-
tören i trion av statliga FoT-leverantörer. 
Det finns ett behov hos Försvarsmakten 
att säkerställa att officersutbildningen vilar 
på vetenskaplig grund. Medel för detta 
tillförs till del som anslag från regeringen, 
främst för att säkra tjänsterna i professors-
kategorin. Att utvidga kompetensbasen, 
säkerställa att handledare för de studeran-
des uppsatsskrivande finns tillgängliga, 
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samt att stödja vissa specialinriktningar 
som grund för utveckling av doktriner och 
koncept, bedömer jag också som goda skäl 
för Försvarsmakten för att uppdrag inom 
FoT skall riktas till FHS.

I en marknadsekonomi skall emellertid 
verksamhet konkurrensutsättas. I den bästa 
av världar får man då leverans med rätt 
pris och rätt kvalitet, under förutsättning 
att man ställt rätt krav. Det finns, som 
nämnts tidigare, skäl för att kortsluta ett 
sådant tänkesätt när det gäller ganska om-
fattande delar av FOI och FHS verksamhet. 
Beställningarna till FMV är redan nu av en 
annan karaktär och där sker en mera upp-
handlingsmässigt normal process. Även 
inom T-området finns dock FOI med som 
underleverantör i avsevärd omfattning, av 
samma skäl som nämnts ovan.

För den kvarvarande delen av Försvars-
maktens FoT-beställningar bör vi i ökande 
grad pröva möjligheten att köpa tjänster 
av andra utövare. Det sker f n en tydlig 
övergång, enligt beslut inom Försvarsmak-
tens ledning, från svenska särlösningar till 
anskaffning i samverkan med andra aktörer 
och med ökat utnyttjande av COTS.18 Detta 
leder givetvis till en förändrad grund även 
för stora delar av FoT. Tidsbegränsade upp-
drag av karaktären studier och utredningar, 
men baserade på en generellt hög veten-
skaplig kompetens, bedömer jag kommer 
att bli vanligare i framtiden. Sådana kan, 
om de inte innebär militär sekretess, lösas 

av etablerade forskargrupper inom hög-
skola och/eller fristående institut. Behovet 
av kontinuitet blir inte lika viktigt i dessa 
fall. Över huvud taget ökar kraven på av-
tappning av kunskap, för att lösa behov i 
insatsorganisationen, och då utrustning och 
metoder blir mera generella och interopera-
bla med övriga samhället så blir sannolikt 
också lösningarna mera generella och det 
blir flera aktörer som är tänkbara som 
leverantörer. Gränsen mellan militärt och 
civilt blir otydligare och begreppet EBAO 
innebär att varje operation måste ses i ett 
helhetssammanhang. Därmed kommer 
framtida lösningar i högre utsträckning än 
förr att involvera samarbeten, krav på ge-
mensamma metoder och gemensam teknik, 
med såväl andra svenska organisationer 
som utländska militära förband. En större 
överspridning av resultat från FoU kan 
leda till en snabbare utveckling av såväl 
materiel som människors färdigheter i alla 
delar av samhället, innebärande en bättre 
effekt då insats krävs.

Avslutning
I denna artikel har jag försökt beskriva för-
ändringen av FoU under de senaste 10-20 
åren. Utvecklingen har gått från ett ganska 
statiskt tänkande knutet till territorialför-
svaret, med en teknikdominerad satsning 
på FoT, till dagens markanta reduktion av 
de ekonomiska ramarna mitt i, och knuten 
till, en omfattande transformation av hela 

18  COTS, ”Commercial Off The Shelf” är en även i svenska sammanhang vedertagen term, populärt översatt 
med ordet hyllvara.
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Försvarsmakten. Det är nu en utmaning att 
reducera verksamhetens bredd på ett till 
det framtida försvarets uppgifter spårbart 
sätt, så att kunskap inte avvecklas utan 
kontroll.

Med kravet på högre verkningsgrad 
för de framtida FoU-satsningarna följer 
behov av 

ökad avtappning av resultat, t ex för 
en strukturerad konceptutveckling 
i ett nytt utvecklingscentrum i För-
svarsmakten
högre grad av medverkan av forskare 
och analytiker i utvecklingsverksam-
heten – skapa en gemensam kunskaps-
bildning genom att forska tillsammans 
med de berörda operatörerna 
bättre koordinering av de olika delarna 

•

•

•

av FoU – FoT, studier, konceptutveck-
ling m m
större samverkan med andra aktörer, 
såväl nationellt som internationellt.

För att uppfylla dessa krav krävs att såväl 
beställare som leverantörer av forskning 
och utveckling är flexibla och lyhörda. 
Forskningen skall fortsatt inriktas mot 
fysiska faktorer, men i ökad omfattning 
också inbegripa de konceptuella och 
moralrelaterade, ”mjuka”, faktorerna. 
En vision för verksamheten är att den 
kunskapstillväxt som är motivet för att 
genomföra försvarsrelaterad FoU, av såväl 
regering och riksdag som Försvarsmaktens 
personal skall uppfattas som en självklar 
del av behovsbilden för den reformerade 
Försvarsmakten.

•

The Research and Technology Program 
of the Swedish Armed Forces is presently 
subjected to a very significant change. 
Defence spending has been cut by around 
40% and the focus shifted. During the 
Cold War period, the defence industry 
and defence R&T developed hand-in-

Summary

Research and Development Within the Reorganized Swedish 
Armed Forces

Inaugural lecture presented to the Air Warfare Section of the Royal Swedish 
Academy of War Sciences on December 5th 2006 by Colonel Mats Olofsson

hand, building an almost self-supplying 
and highly competent resource base. To 
coordinate the efforts and spending of the 
services, an organized joint R&T program 
was formed in 1996. As part of the Armed 
Forces’ transformation and to finance the 
increased participation in international 
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operations, the Government has, however, 
decided that R&T funding should suffer 
a 500 MSEK reduction to be reached in 
2008. Together with FOI, FHS and FMV, 
the Armed Forces HQ has developed a re-
duction plan and the new scheme is already 
being implemented.
   According to the Swedish MoD, the 
overall defence R&T spending is expected 
to support four categories of activity:  
1) Research for the operational forces 
2) Research for long-term objectives 
3) Technology-focused research, and 
4) Research for governmental needs  

(where No. 4 is not part of the Armed  
Forces R&T program).

The most important purpose for the R&T 
program is, according to the author, “to ge-
nerate knowledge to create potential free-
dom of action for future decision-makers”. 
A plan has now been signed where, depen-
ding on a priority scheme accepted by the 
Supreme Commander and his senior staff, 
some competence areas are kept almost 
untouched, while others have been reduced 
by more than 50%. The focus is put on e.g. 
“The man-in-the-loop”, on Force Protec-
tion and assessment of system-of-systems. 
For other areas, expertise will be retained 
to allow our organizations to be qualified 
buyers of advanced equipment, which 
means that a solid competence is needed 

even in areas where production may not 
be present in Swedish industry. A final 
priority is to keep up the existing profound 
knowledge in some areas where we have 
established world-class competence.

Emphasis is also put on the output from 
defence R&T and the transfer of know-
ledge. Some ways to gain better efficiency 
are discussed in the article:

To coordinate development efforts 
and to better utilize the results from 
R&T, defence studies and “Lessons 
Learned”, the Armed Forces will now 
use the method of Concept Develop-
ment and Experimentation (CD&E) 
as a basis for further development, 
especially with a joint perspective. 
More emphasis will be put on getting 
the scientists and analysts to work 
together with the military profes-
sionals.
In addition to written reports, there 
will be a requirement to organize 
seminars and workshops arranged 
for military units  focusing on how 
the Armed Forces can benefit from 
results achieved.
The ideas behind EBAO, Effects 
Based Approach to Operations, will 
guide future cooperation with civil 
agencies and Non-Governmental 
Organizations.

•

•

•

•


