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Att bedriva tillämpad forskning i stora 
organisationer innebär att försöka för-

ena ett långsiktigt systematiskt arbetssätt 
med att skapa en kultur som uppmuntrar 
kreativitet, innovation och nytänkande. 
Det är viktigt att hitta en bra balans mellan 
dessa ytterligheter; för mycket styrning, 
processer och administration kväver 
innovation, men ett för stort fokus på den 
individuella kreativiteten kan leda till en 
kaotisk organisation med dålig relevans 
och låg effektivitet med avseende på 
forsknings   resultaten.

Även om forskning bygger på krea-
tivitet och oväntade upptäckter liknar 
”forskningsprocessen” ofta strukturen för 
många andra industriella verksamheter. 
Det går inte att garantera framgång utan 
man kan bara skapa en miljö som stödjer 
och underlättar framgångsrik forskning. 
Ska man förbättra effektiviteten behöver 
man se till helheten och hela processen 
för att ständigt förbättra trånga sektorer. 
Inom försvarsforskningen omfattar denna 
Forsknings- och Teknikutvecklings pro-
cess (FoT) primärt tre aktörer; Försvars-

Att inrikta och överföra forskning

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 
25 november 2008 av Martin Rantzer

makten (FM), Försvarets Materielverk 
(FMV) och Totalförsvarets Forsknings-
institut (FOI).

När det gäller denna FoT-forskning är 
det speciellt viktigt att få det rätt i början 
och slutet av processen. Mitten av proces-
sen; själva genomförandet av forsknings-
projekten fungerar jämförelsevis bra, så 
denna artikel lägger därför tyngdpunkten 
på att beskriva viktiga förändringar för att 
förbättra inriktningen av forskningen och 
den avslutande resultat överföringen. 

Denna beskrivning innehåller förslag till 
förbättringar inom ett flertal områden:

• Att inrikta forskning
• Spårbarhet till organisationens överord-

nade mål
• Försvarsmaktens Forskning och Tek-

nikutveckling
• Utveckla FoT-processen
• Utpekad mottagare för varje FoT-pro-

jekt
• Introducera Materielsystemföreträdare
• Utnyttjande av FoT-resultat inom Ma-

terielsystemutvecklingen

Effektiv försvarsforskning

Handlingar
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• Målfokuserad dokumentation av forsk-
ningsresultat

• Tillgänglighet till forskningsresultat/
kunskap

• Resultatöverföring med hjälp av kun-
skapsdialoger

Slutsatserna och förslagen bygger på erfa-
renheter från bland annat FM, FMV, FOI, 
Ericsson, ABB samt Air Force Research 
Lab i USA. Delar av arbetet har tidigare 
redovisats i två rapporter:

• Effektbaserad forskning – Förbättrad 
resultatöverföring inom forskning 
för säkerhet och försvar (Peter Hag-
lind och Martin Rantzer, Executive 
MBA Stockholm School of Economics 
2006/2007)

• Slutrapport IML Beredning Ökad nytta i 
materielförsörjningen av Försvarsmak-
tens FoT och FOI 

Arbetet att effektivisera försvarsforsk-
ningen är en ständigt pågående process, 
men över tiden har utvecklingen trots 
allt gått från förrådsställd forskning till 
insatta forskare. Gårdagens generella 
kunskapsuppbyggande för att vara förbe-
redda på alla eventualiteter har förändrats 
till behovs styrd forskning som kommer 
till direkt användning vid internationella 
insatser. 

att inrikta forskning
”Som man ropar får man svar” lyder ett 
känt ordstäv. Nyckeln till effektiv resul-
tatöverföring är att sätta rätt mål för vilka 

resultat man kommer att behöva ett antal 
år framåt i tiden.

Det mest uppenbara problemet med att 
inrikta forskningen är att kunna förutsäga 
forsknings utvecklingen och utvecklingen 
inom relevanta tillämpningsområden. 
Antalet forsknings områden som kan vara 
relevanta är mycket stort och intressanta 
forskningsresultat kommer ofta efter ovän-
tade genombrott. Dessa resultat skapar ett 
”teknologitryck” (technology push) som 
leder till nya tillämpningsmöjligheter som 
antingen kan vara en stadig utveckling av 
tidigare förmågor eller erbjuda radikalt nya 
sätt att lösa problemen. Ett exempel är att 
nya generationens laserradar som kan se 
igenom kamouflagenät och buskage vilket 
gör det enkelt att upptäcka en fiende som 
försöker gruppera osett.

På samma sätt sker också en utveckling 
inom de olika tillämpningsområden och 
förmågor som är centrala för alla stridande 
förband. Utvecklingen mot sammansatta 
och multi nationella styrkor och lednings-
staber leder till både nya möjligheter och 
problem. Det faktum att den svenska 
försvarsmakten fokuserar mycket av sina 
ansträngningar på internationella insatser, 
innebär att svensk trupp nu ska utföra sina 
uppdrag i helt andra miljöer än den svenska 
småbrutna terräng som materielutveckling 
och utbildning traditionellt har haft som 
målbild. Denna nya inriktning leder till 
ett ”teknologisug” (technology pull) efter 
nya forsknings resultat som kan hjälpa till 
att lösa både kända och okända problem 
i dessa nya miljöer. Exempel på dessa 
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skillnader är behovet av modifiering av 
de svenska korvetter som har deltagit vid 
expeditioner i Medelhavet, eller att frek-
vensutbredningen för radiokommunikation 
är helt annorlunda i bergen i Afghanistan 
jämfört med skogarna utanför Enköping.  

Spårbarhet till organisationens 
överordnade mål
Då både de tekniska möjligheterna och 
organisationernas behov hela tiden för-
ändras, uppstår en komplicerad och sam-
mansatt bild av kraven på forskning för 
Försvarsmakten. Naturligtvis finns det inte 
någon enskild person som ensam kan ge 
denna kravbild, utan den måste vara ett 
resultat av alla små och stora beslut som 
kontinuerligt fattas inom organisationen. 
För Försvarsmaktens del betyder det att 
dito av forskningen måste vara spårbar 
till den överordnande inriktningen som 
anges i Försvarsmaktens utvecklings-
plan (FMUP) och därtill underliggande 
arenaspecifika utvecklingsplaner samt 
materielplanen. 

I syfte att skapa en sammanhängande 
helhet mellan utvecklingsplaner, materiel-
planen och FoT-planen behöver Försvars-
maktens planeringsarbete utvecklas. Detta 
genom att införa en formaliserad process 
där representanter från relevanta delar av 
organisationen (LEDS UTV, INS, PROD 
samt FoT-grupper) tillsammans förtecknar 

forskningsbehov på lång och kort sikt i 
ett särskilt kapitel i utvecklingsplanerna. 
Dessa utgör sedan underlag för inriktning 
av FoT och materiel försörjningen. För att 
behålla fokus på framtidsinriktad forskning 
och undvika detaljstyrning måste behoven 
formuleras ur ett förmåge perspektiv och 
inte som möjliga lösningsförslag. 

Försvarsmaktens Forskning och 
Teknikutveckling
För att Försvarsmakten ska kunna lösa sin 
uppgift i regleringsbrevet att ”efter allvar-
lig och varaktigt försämrad omvärldsut-
veckling och successiva beslut av regering 
och riksdag kunna utveckla förmåga att 
möta olika former av mer omfattande mi-
litära operationer som hotar Sveriges fred 
och självständighet”1 behövs ett ständigt 
arbete med utveckling och inriktning för 
att skapa de långsiktiga förutsättningarna 
för en flexibel och ändamålsenlig utveck-
ling av Försvarsmaktens förmågor. För att 
åstadkomma denna handlingsfrihet satsar 
Försvarsmakten årligen cirka 900 miljoner 
kronor på forskning och teknikutveckling, 
vilket motsvarar 2,5 procent av FM:s to-
tala anslag på knappt 37 miljarder. Denna 
satsning är låg jämfört med många andra 
länders budget för försvars forskning och 
även låg jämfört med de 4-15% (beroende 
på bransch) som framgångsrika företag 
lägger på FoU.2

1  Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten
2  http://www.nsf.gov/statistics/seind08/c4/c4s.htm#c4sb7
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Målet med FoT är att Försvarsmakten 
ska ha handlingsfrihet och förmåga att 
snabbt kunna anpassa sig till förändringar 
i vår omvärld. Inom ramen för FoT identi-
fieras, analyseras, utvecklas och värderas 
olika handlings möjligheter i syfte att kunna 
möta nya hot och uppgifter på längre sikt 
i en dynamisk och osäker framtid. FoT-
verk samheten ska även kunna ge stöd i ett 
kortare tidsperspektiv. Till exempel ska 
resultaten vara användbara vid utvecklingen 
av de stridgrupper (Battle Groups) som är 
grunden för det nya insatsförsvaret och 
idag ingår i FN:s och EU:s fredsbevarande 
styrkor.

FoT har dessutom kopplingar till flera 
and ra aktiviteter såsom inriktnings-
planering, strategisk analys med perspektiv-
planeringen, materielförsörjning och stu-
dier – alla med sina egna processer.

FoT-processen
Försvarsmakten är beroende av att ständigt 
utvecklas och inrikta verksamheten för att 
möta en föränderlig hotbild. Forskning och 
Teknikutvecklingen styrs övergripande 
av en huvudprocess för Utveckling och 
Inriktning. Den långsiktigt strategiska 
inriktningen av FoT-verksamheten ut-
trycks i en FoU-strategi. Av denna framgår 
övergripande inriktning, inriktning mot 
specifika områden, ansvars förhållanden 
samt vägledande principer och anvisningar 
för FoT-planeringen.

 Försvarsmaktens Forskning och Tek-
nikutveckling spänner över många och 
sinsemellan olika områden, allt från ex-

plosivämnen, kemiska och biologiska hot 
till försvarsanalys och beteende vetenskap. 
Verksamheten har därför delats in i totalt 13 
FoT-områden. För varje FoT-område finns 
en FoT-grupp som leds av en ordförande 
från HKV och är i övrigt behovs sammansatt 
med deltagare från olika aktörer, främst från 
HKV, FMV, FOI och FHS. 

Respektive FOT-grupp beskriver forsk-
ningsinriktningen i två dokument med lite 
olika tidshorisont och detaljeringsgrad. 
I-FoTen (Inriktning) beskriver viktiga 
trender och den långsiktiga (5-10 år) inrikt-
ningen för respektive område. FoT-Plan 
20xx är mer detaljerad och beskriver de 
forsknings projekt som ska genomföras de 
närmaste tre åren. Arbetet sker i samver-
kan med andra grupper efter behov och 
lämplighet.

FoT-grupperna är även centrala vid 
uppföljning och utvärdering av utförd 
verksamhet eftersom de är huvudnoder i 
de kompetens- och kunskapsnätverk som 
distribuerar resultat. Grupperna föreslår 
även inriktning och förändringar inom sitt 
ansvarsområde i den vidare planeringen.

En åsikt som kommer fram vid intervjuer 
och enkätundersökningar är att FoT i för 
stor utsträckning har varit styrt nerifrån och 
upp (”bottom-up”). Det uppfattas som om 
forskarna och ingenjörerna formulerar de 
uppdrag som de själva sedan ska genom-
föra. Väl medveten om att initiativ och 
idéer från ”gräsrotsnivå” måste tas omhand 
är trots allt den allmänna uppfattningen att  
styrningen uppifrån och ner (”top-down”) 
måste öka. Med ett ökat inslag av top-down 
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krävs det att projekten tydligare än idag 
kan motiveras genom den tidigare nämnda 
kopplingen till ett överliggande mål eller 
delmål för Försvarsmakten

Utpekad mottagare för varje FoT-
projekt
Ett strukturellt problem när det gäller att 
inrikta och överföra forskningsresultat är 
att beställaren av forskningen i de flesta 
fall inte är samma organisation som ska 
tillämpa resultaten i verksamheten. Aktö-
rerna har också olika fokus:

• Beställaren ser till de långsiktiga och 
strategiska behoven av ny kunskap 
(genom forskning) som ökar kvalite-
ten i utvecklingen av Försvarsmaktens 
framtida förmågor

• Forskaren ser till de långsiktiga möj-
ligheterna till förbättringar genom ny 
teknik och metodik.

• Användarna ser till den konkreta och 
kortsiktiga behovsbilden, där resultaten 
av forskningen kan vara ett (av flera) 
sätt att lösa problemen.

För att öka effekten av forskningsresultatet 
behövs en utpekad mottagare och dialog-
partner som är användare av resultaten 
eller har en tydlig bild av hur resultaten 
ska användas. Målet är därför att varje 
FoT-projekt som har en teknikmognad3 

över nivå tre (TRL >3) ska ha en plan för 
överföring och bör ha en fadder/användare 
som kan hjälpa till att inrikta forskningen 
så att den adresserar relevanta problem 
och behov för att via sina kontaktnät verka 
för att användare inkluderar resultaten i 
sitt arbete. Beställaren och forskaren kan 
då inrikta forskningen mot långsiktiga 
problem, samtidigt som dialogen med 
användaren ger tillgång till relevanta ut-
maningar i närtid. 

Det är dock viktigt att framhålla be-
tydelsen av att hitta rätt balans mellan 
långsiktigt kunskaps uppbyggande och 
kortsikt tillämpande av de mer mogna 
forsnings resultaten. Användaren kan vara 
antingen en officer inom Försvarsmakten 
eller en rutinerad handläggare på FMV som 
kan tillämpa forskningsresultaten inom 
materielprocessen.

resultatöverföring till materiel-
försörjnings processen
En vanligt förekommande kritik är att re-
sultatöverföring mellan FoT och materiel-
försörjnings processen är otillräcklig. 
Dagens arbete inom materielförsörjnings-
processen involverar nästan uteslutande 
personal från FM (företrädelsevis PROD) 
och FMV (företrädelsevis Anskaffnings-
kontoren, AK, samt Strategisk Materiel-
ledning, SML). Den grundläggande prin-
cipen är att ”FMV ska på beställning av 

3  TRL, ursprungligen utvecklat av den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA, är idag obligatorisk vid arbete 
för amerikanska och brittiska försvaret. TRL (med den brittiska definitionen) nyttjas även inom European 
Defence Agency, EDA.
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Försvarsmakten kostnadseffektivt anskaffa, 
vidmakthålla och avveckla förnödenheter 
samt utföra tjänster.”4

Idag finns det inget systematiskt deltagan-
de från FOI i materielförsörjningsprocessen 
eller andra sätt att processmässigt maximera 
möjligheterna att tillämpa den kunskap som 
har producerats inom FoT-processen. I de 
fall FOI medarbetare deltar i arbetet beror 
detta oftast på goda nätverk och tidigare 
samarbeten där värdet av att tänka framtids-
inriktat har visat sig framgångsrikt. Resul-
taten i dessa fall har visat sig mycket goda, 
kravbilden har blivit mycket bättre både 
med avseende på tekniska krav och vilka 
förmågor materielsystemet ska stödja.

Försvarsmakten tar inte tillvara på forsk-
ningsresultat framtaget inom FOI på ett 
tillräckligt bra sätt. För att säkerställa att 
forskningsresultaten finns tillgängliga när 
de behövs måste FOI stärka sin roll som ett 
naturligt stöd inom relevanta delar i proces-
sen. FOI kan ha flera roller i detta arbete: 

• att styra forskning så att resultaten finns 
när de behövs,

• att delta i arbetet att formulera kraven 
så att de beskriver framtida förmågor, 

• att resultaten motsvarar teknikfronten 
vid leverans, samt 

• att tillvarata teknikutvecklingen inom 
området. 

Traditionellt har FOI primärt kommit med 
egna idéer om vilken inriktning forsk-
ningen skulle ha. Nu måste FOI koppla 

forskningen till förändringar i FM:s för-
mågor och identifiera vilken forskning och 
teknikutveckling som kan stödja denna 
transformation.

En förbättrad integration mellan proces-
serna gör även att Försvarsmaktens utveck-
lingsbehov kan påverka inriktningen av 
FoT samt säkerställa att det finns mottagare 
för resultaten när de väl är tillgängliga 
(styrning under gång). FM saknar idag 
en systematisk process för att identifiera 
behov från materielplanen och överföra 
den till FoT-verksamhet. Dessutom ökar 
möjligheterna att undvika dubbelarbete 
eller dubbla beställningar inom FOI, FMV 
och industrin.

Uppdraget för FMV som organisation 
håller på att förändras mot att öka den 
affärsmässiga kompetensen och gradvis 
överlämna utvecklingskompetens till In-
dustrin (systemhusmodellen). Därför finns 
även möjligheten för FOI att ta en teknisk 
systemroll för att verifiera att leverantö-
ren ställer rätt tekniska krav på systemet. 
Alternativt kan FOI fungera som en larm-
klocka för att tidigt upptäcka dramatiska 
förändringar inom tekniken och hur den 
används inom militära scenarier. FOI kan 
även ge FMV stöd att värdera det tekniska 
innehållet i offerter från industrin.

Som ett resultat av IML-projektet Ökad 
Nytta FoT, föreslår vi inrättandet av en 
ny roll kallad Materielsystem företrädare 
(MSF) vid FOI. MSF arbetar tillsammans 
med Materielsystem ansvarig (MSA) vid 

4 Regleringsbrev för bugetåret 2008 avseende Försvarets materielverk.



16

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2009 4-20094-2009

FM och Uppdragsledare (PROL/PRL/UL) 
vid FMV inom relevanta materielsystem 
för att påverka forskningen och att över-
föra forskningsresultat.

Materielsystemföreträdare
En materielsystemföreträdare, MSF, 
har ett smalt fokus på ett eller några få 
sammanhängande materiel  system. På 
så sätt kompletterar en MSF de roller 
som FoT-ordförande och Forsknings-
områdesföreträdare har. Dessa har ett mer 
övergripande ansvar inom ett brett område, 
t ex Ledning, Logistik eller Flygsystem. En 
MSF är knuten till FoT-verksamheten och 
deltar vid relevanta FoT-möten. MSF har 
fokus på att förvalta mogna forskningsre-
sultat och fungerar som en katalysator för 
resultatöverföring. 

En nyckelfråga att ställa är ”Hur kan 
FOI bidra i den framtida förnyelseproces-
sen, d v s på 4-8 års sikt?” På så sätt kan 
man styra inriktningen av forskningen 
så att tillämpliga resultat är tillgängliga 
när de behövs. Ett exempel kan vara att 
materielplanen anger att en ubåt ska halv-
tidsmodifieras om 4 år, vilket då ger en 
tidslinje för FOI:s undervattens forskning 
och ger möjlighet att bädda för att rätt krav 
kommer in i Materielplanen.

En MSF ska kunna verka dubbelriktat 
mellan materielförsörjnings- och FoT-
processerna. Primärt ska MSF tydliggöra, 
överföra och nyttiggöra FoT-resultat och 
FoT-kompetenser. En MSF ska vidare 
stödja FoT-ordföranden med MS-relaterad 
behovsinventering av framtida FoT. Stöd 

ska även kunna ges direkt mot MSA m fl 
inom Försvarsmakten (t ex för TTEM-
arbeten) eller relevanta aktörer inom FMV 
för kravspecifikationsarbeten, värdering av 
marknadens möjligheter m m.

Rollen som MSF ställer ett antal grund-
läggande krav: 

• För att fungera bra som MSF behövs 
bra teknisk förståelse, men viktigare 
är en genuin förståelse av den militära 
domänen och de operativa behoven

• MSF behöver ha integritet och pondus 
för att kunna påverka de grundläggande 
besluten inom materielsystemen. 

• MSF behöver kunna kombinera arbetet 
inom materielprocessen med tillämpad 
forskning eller verksamhetsutveck-
ling.

• God kännedom om FOI:s forskning 
inom området så att det snabbt och en-
kelt går att knyta ihop behov inom ett 
MS med relevanta forskningsgrupper. 
Här finns redan idag ett stöd att hämta 
hos Forskningsområdesföreträdarna 
inom FOI.

• En MSF måste kunna förstå och med-
verka i processen att bryta ner och 
dokumentera verksamhetsförmågor i 
kravform inom ramen för arbetet att 
ta fram Taktisk, Teknisk, Ekonomisk 
Målsättning (TTEM).

För att få bra genomslag är det är viktigt att 
Materielsystemföreträdarens deltagande 
i materiel systemarbetet upplevs relevant 
och effektivt. Det finns inga resurser att ha 
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en MSF för varje materialsystem. Försvars-
makten ska därför årligen genomföra en 
bedömning inom ramen för MS-processen 
för att identifiera de materielsystem där det 
finns goda förutsättningar att tillämpa forsk-
ningsresultat, där relevanta forskningsresul-
tat föreligger och där lämpliga personer som 
kan agera som MSF finns tillgängliga.

Utgående från Materielplanen identi-
fieras möjliga områden där kunskap finns 
som kan överföras alternativt där forsk-
ning kan genomföras och överföras i rätt 
tid. Ett riktmärke kan vara att bevaka de 
största och viktigaste (cirka 10-15) mate-
rielsystemen.

Förändringar inom FMV 
Hittills har mest diskuterats åtgärder inom 
FM och FOI, men även inom FMV kan 
vi på flera sätt förbättra möjligheterna att 
ta emot och tillämpa forskningsresultat 
inom framför allt materielsystemutveck-
lingen. Inom FMV finns idag kunskaps-
brister avseende FoT-resultat och FOI:s 
tekniska kompetens vilket innebär att 
gjorda investeringar inom området delvis 
går till spillo. Idag saknas inom FMV en 
rutinmässig prövning av möjligheterna att 
tillvarata dessa investeringar i samband 
med livstidsförlängande åtgärder av be-
fintlig materiel och/eller anskaffning eller 
utveckling av ny materiel. 

Arbetet inom IML Ökad Nytta FoT har 
resulterat i att det för varje materielsystem 
ska utvecklas en lista med referenser till 

relevanta FoT-projekt vars resultat kan 
komma att vara tillämpligt inom ramen 
för kravställning, utveckling, upphandling 
och verifiering. Denna referenslista ska 
användas vid relevanta beslutspunkter i 
materielsystem utvecklingen, där man då 
inventerar den angivna forskningen för 
att säkerställa att man utnyttjar tidigare 
investeringar och får ett fullgott underlag 
för besluten. 

FMV kommer också att utarbeta en po-
licy för nyttjandet av befintliga resultat och 
kompetenser inom FOI i FMV verksamhet 
s k ”verksamhet i egen regi”.5 Av policyn 
ska framgå att FOI alltid ska övervägas 
som leverantör inför och under utveckling 
och anskaffningar av produkter (varor och 
tjänster). Särskilt fokus ska ges åt FM:s 
beställningar på FMV som faller inom 
av Försvarsmakten prioriterade områden 
och övriga områden där FOI bedöms vara 
starka. 

Nyckelpersoner på FMV med ansvar för 
anskaffningar ska uppmärksammas om 
möjligheten till verksamhet i egen regi 
och befintligt ramavtal med FOI.

Målfokuserad dokumentation av 
forskningsresultat
Dagens huvudsakliga kunder (beställare 
och användare) av FoT-verksamheten är 
Försvars   maktens ledning samt de personer 
inom Försvarsmakten och andra försvars-
myndigheter som hanterar den framtida 
förmågeutvecklingen. Resultaten redovi-

5 Anskaffningsbehov som tillgodoses av egen eller annan myndighet.
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sas huvud sakligen i rapporter men även 
olika former av föredragningar, seminarier 
och före visningar förekommer. Också de-
monstrationer, prov och försök kan anses 
utgöra en form av resultatredovisning.

En databas för öppna forskningsrapporter 
benämnd KUPAL är under införande. Samt-
liga myndigheter inom försvarsfamiljen ska 
få tillgång till databasen och ha möjlighet 
att direkt lägga upp sina fastställda rapporter 
i databasen. Det centrala med databasen 
KUPAL är att den innehåller en effektiv 
sökmotor som underlättar sökandet av 
relevant information och även möjliggör 
kunskapsutbyte mellan användare.

Bland de olika resultatöverföringssätten 
har rapporterna en särställning. Alla rap-
porter finns att tillgå i elektronisk form 
vilket gör att kunskapen bevaras och senare 
kan utvidgas eller kombineras på nya sätt. 
Rapporter är även det naturliga sättet att 
dela med sig kunskapen till andra personer 
och organisationer.

Varje projekt inom FOI resulterar i en 
eller flera rapporter som levereras till 
kunden. Förutom att beskriva resultaten av 
forskningen är rapporten vanligtvis ”kvit-
tot” på att FOI har genomfört arbetet och 
ska erhålla betalning för uppdraget. Just 
denna funktion att rapporten blir beviset 
på genomförd forskning har i en del fall 
gradvis lett till att leveransen av rapporten 
har blivit viktigare än dess innehåll. Detta 
har den dubbelt negativa effekten av att 
forskarna lägger ner mycket resurser på att 
skriva en rapport som inte kan användas för 
akademisk meritering och inte heller har 

en sådan form att den är lättillgänglig för 
kunden. Den faller mitt emellan stolarna.

En lösning skulle kunna vara att renodla 
rapporternas utformning och innehåll med 
avseende på den tilltänkta läsaren, använ-
darrapporterna blir mer lättillgängliga för de 
militära kunderna och akademiska rapporter 
riktas mot den akademiska världen. 

• Användarrapporter blir mer på for-
men ”FOI orienterar OM” (så kallade 
OM-nummer) där fokus ligger på att 
beskriva vilken effekt ett forsknings-
resultat har inom ett domänområde, till 
exempel en Laserradar kan se igenom 
och upptäcka fordon i en skog eller 
under ett maskeringsnät.

• Forskare och användare skulle i högre 
grad kunna gemensamt utforma projek-
tets slutrapport, inklusive en distribu-
tionslista som maximerar genomslaget 
av resultaten.

• Vetenskapliga resultat redovisas som 
konferensbidrag eller vetenskapliga 
artiklar som syftar till akademisk me-
ritering av forskargruppen och därmed 
kvalitetssäkring av gruppens arbete.  

Tillgänglighet till forskningsresultat
En samstämmig uppfattning är att tillgäng-
ligheten till forskningsresultat och den kun-
skap som i första hand forskningsutövarna 
besitter måste öka. Men i den allmänna 
ambitionen att öka nyttan ”här och nu” är 
det viktigt att framhålla att forskningen 
är, och måste förbli, långsiktig. Det finns 
alltså en risk att en högre ambition om 
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stöd till pågående eller närtida verksamhet 
leder till att forskningens långsiktighet 
urholkas och forsknings medel används för 
konsult verksamhet, förvisso kvalificerad 
och avancerad men som saknar den nöd-
vändiga lång siktigheten. Grundläggande är 
dock att stödet är en form av avtappning 
av pågående långsiktig forskning för att 
realisera insatsförsvaret.

För att effektivt hitta tillgänglig kunskap 
behövs lätt sökbara databaser med bland 
annat forskningsrapporter men även listor 
på kontaktpersoner kopplade till de olika 
kunskaps områdena. Det vore dessutom 
önskvärt om de erfarenheter som doku-
menteras i olika lessons-learned-databaser 
kunde göras tillgängliga för funktionen. 
En utveckling av KUPAL planeras där 
lessons learned inkorporeras som en 
funktion som gör det möjligt att söka 
kunskap i KUPAL kopplat till en aktivitet 
inom lessons learned. Detta skulle kunna 
utgöra ett bra instrument för att identifiera 
kunskapsluckor och därmed vara ett bra 
underlag för långsiktig planering av FoT-
verksamheten.

En fråga som kräver särskild uppmärk-
samhet i sammanhanget är sekretessen då 
så mycket information sammanställs och 
görs enkelt tillgänglig. Speciellt känsligt 
blir detta om erfarenhetsdatabaser på något 
sätt kopplas till portalen.

resultatöverföring med  
hjälp av kunskapsdialoger
De mer traditionella resultatöverförings-
sätten såsom föredrag, presentationer, de-

monstrationer, eller gemensamma försök 
och övningar har fördelen att de snabbare 
och enklare överför kunskapen. De ställer 
även mindre krav på mottagaren i form 
av tid och kunskap att läsa och förstå rap-
porterna. Det går dessutom att ha en dialog 
med forskarna om hur resultaten bäst ska 
tillämpas på mottagarens problem. Därige-
nom kan tiden från idé till praktisk tillämp-
ning kortas. Den uppenbara nackdelen är 
att man måste ta del av presentationerna 
etc när de ges samt att detaljkunskapen hos 
åhörarna tenderar att klinga av ganska fort 
efter presentationerna.  

Dessa resultatöverföringssätt är även 
centrala för att sprida kunskap om FOI:s 
roll som leverantör av denna typ av resultat 
och att sätta resultaten i ett sammanhang så 
att det blir lättare att tillämpa dem. 

Exempel på kunskapsdialoger är:

• Seminarier för att målinriktat presentera 
de viktigaste resultaten av forskningen.

       Dessa är viktiga för att ge en översikt 
över ett eller flera forskningsområden 
för en bredare publik från FM och 
FMV. Seminarierna är öppna för alla på 
HKV och FMV och genomförs ofta i 
kundens lokaler. Två knäckfrågor är hur 
presentationerna ska utformas för att nå 
fram till publiken, och framförallt hur 
säkerställer vi att FM och FMV har rätt 
representation vid seminarierna. Detta är 
det största problemet idag när de flesta 
viktiga beslutsfattare är hårt överbelas-
tade. Det behövs stöd från linjechefer 
genom att avsätta tid för att delta.



20

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2009 4-2009

• Workshops för en fördjupad dialog om 
hur forskningsresultaten kan tillämpas.

• Formella samarbetsforum: Obligatoris-
ka, representanter med beslutsmandat.

• Teknisk utbildning av blivande chefer i 
FM. Utveckla rutin för kompetensstöd i 
form av FOI/FHS-expertis till förband, 
skolor och centrum via antingen DUF/
VU eller materielanslag (VG2). Dagens 
tekniska utbildning av blivande chefer i 
FM har drastiskt minskat: FM förmåga 
att utarbeta relevanta kravställningar re-
duceras vilket kan leda till kompetens-
brister och problem med att personalför-
sörja materielförsörjningen på sikt och 
därmed förmågan att nyttiggöra FoT i 
materielprocessen och förmågan att föra 
konstruktiv dialog med INS.

Slutsatser
Här har samlats ett antal föreslagna el-
ler beslutade förändringar som kommer 
att göra försvarsforskningen effektivare. 
Forskningsresultaten kommer både att 
leverera resultat som är mer rätt (relevanta 
och efterfrågade) och resultat framtagna 
på rätt sätt (snabbare och överför bara). 
Åtgärderna är i de flesta fall förbättringar 
i processen som stödjer forskningen och 
resultat överföringen. Men processer är 
bara ”ledstänger” för att åstadkomma ett 
gemensamt tanke- och arbetssätt. Det är 
därför viktigt att säkerställa att förändring-
arna inte bara sker på papper.

Det centrala vi vill skapa är väl fung-
erande nätverk mellan aktörerna inom FM, 

FMV och FOI. Dessa ”treklövrar” inom 
de olika forsknings- och teknikområdena 
är centrala för att både inriktning och 
resultatöverföring ska fungera bra. Under 
arbetets gång har ett antal framgångsrika 
treklövrar identifierats och fått stå modell 
för hur effektiva nätverk kan skapas och 
underhållas. Två tydliga exempel är kom-
munikationsområdet (GTRS) och telekrig. 
Inom området telekrig finns: 

• Tydliga kort- och längsiktiga krav på 
forskningen

• Mekanismer för resultatöverföring in i 
materielsystemen

• Forskare som agerar som Materielsys-
temföreträdare

• Faddrar/mottagare för de centrala pro-
jekten

• Målfokuserade rapporter
• Utveckling av prototyper och demonstr-

atorer
• Återkommande workshops, presenta-

tioner och utbildningar av officerare

Det enda område som telekrig har brister 
inom är den vetenskapliga publiceringen 
i form av artiklar och konferensbidrag. En 
möjlig förklaring är att området omgärdas 
av sekretess, men jag är övertygad om att 
även detta kan lösas för att på så sätt åstad-
komma mekanismer för kvalitetskontroll 
och kunskapsdialoger mellan forskare.

Författaren är avdelningschef på FOI Lin-
köping och ledamot av KKrVA.


