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E SOU 199191Sammanfattning
S fattning

totalförsvaretinomutvecklingforskning ochDagens

10 % försvarsanslagen pâcirkavarje år nedläggerSverige av
effektivt. Enförsvaretutveckling för göraochforskning tungatt mer

39-utvecklingen JASnärvarandeförsatsningi utgörsdennapost avav
Gripen.

forskning och utveck-för försvaretsmotivengrundläggandeDe
krigshistoriskainternationella ochfinna i denstårlingsarbete att

ochförband ochi krig deltagandeKvaliteten hoserfarenheten. system
tekniska möjlig-och exploaterautnyttja demtaktisktförmågan att nya

föroch möjligheternaför utgångenofta varit avgörandeheter har att
alliansfria säkerhets-den svenskaSom delförluster.begränsa avenegna

utvecklingpå forskning,lång tidpolitiken har vi sedan att satsagenom
självständig förmå-säkerställaförsvarsindustri velatinhemskoch enen

totalförsvar.effektivtslagkraftigt ochskapa ettattga
3cirka miljar-totalförsvaretinomsatsadesFöregående budgetår

tredjedelar detta beloppCirka tvåforskning.utveckling ochkr. påder av
vid svenskaförsvarsmaterielutvecklingdirekt systemsamman-avsåg av

Staten, den endeutveckling.objektbundenindustrier, s.k.hållande
ifinansierar regelochFMVbeställerkunden, separatinhemske genom

produktutveckling försvarsma-materielanslagförsvarsmaktensöver av
finansierar industrinsamhälletiandra sektorerteriel. de flestaInom

viatäckta högrekostnaderfår sinautvecklingsprojekt ochsina ettsjälv
pris produkten.på

utveckling såledesärforskning ochförsvaretsHuvuddelen av
tredjedelenresterandematerielprojekt. Dentill konkreta satsasknuten
kunskaptill skapasyftarprovning och på verksamhetpå att egnaomsom
försvarstillämp-förteknikanvändamöjligheteroch andra länders att ny

operativttaktiskt ochnyttjaslösningar kanhurningar, utrönaatt nya
hänseende.materiellteffektivt i äntotalförsvaretgörasamt att mer

ochFMV, FOAskersatsningargenerellaDessa genommer
försvar.civiltmyndigheter inom

materielanslagförsvarsmaktensförinomläggerFMV ramen
provnings-sinår på300 miljoner kromfattande knapptuppdrag egenper



199191SOU organisation uppdrag teknikutvecklingoch avseende omfattande knappt
Sammanfattning halv miljard kr. år främst industrin.påen per

0A för totalförsvaretsF föransvarar gemensamma program
försvarsforskning, likaså omfattar knappt halv miljard kr. år.som en per
Gemensam försvarsforskning till inomdelen det militärastörstasatsas
försvarets funktioner för konventionell krigföring, omfattar ocksåmen

icke konventionella stridsmedel, det samladeskydd totalförsvaretsmot
civila försvarets funktion totalförsvarets fred.och det verksamhet isamt

försvarets myndigheter därutöverDet civila lägger själva ut
30forskning och utveckling omfattande cirka miljoneruppdrag på kr.

år.per
i vidare försvarsindustrinDet bör sammanhanget görnoteras att

egenfinansierade, strategiska satsningaravsevärda på kompetensut-
veckling teknik ochny nya processer.,

2500-

2000

Köparkomp.1500-

1000

totalförsvaret anskaffning,FoU inom Köparkompetens
Objektbunden utveckling forskning och utveckling1 FMV

2 Provning 6 Teknisk personalvidFMV FMV
teknikutveckling3 uppdrag 7 Tekniska konsulter vid Finan-FMVs FMV

försvarsforskning försvarsmaktens4 Gemensam sierasinom materiel-
5 finansierad civilt försvar anslag, kolumn l-3FoU delutgörav varav en

utgifter 199091Diagram Statliga för forskning och utveckling
teknisk totalförsvaret.köparkompetens inomsamt

genomföraUtöver avdela för forskning och utveck-att attresurser
ling försvaret medel kunnaavsevärda på anskaffningsatsar att styra av
materiel och därtill knuten forskning utvecklingoch haattgenom egen



SOU 199191förteknisk kompetens kompetent köpare. Teknisk kompetensatt vara en
erfordras för vidareutveckling,också leda vidmakthållande Sammanfattningochatt

Årligenbefintligunderhåll materiel. sålunda cirka 900satsasav
miljoner teknisk vidkr. på personal FMV. FMV köper också över
försvarsgrenamas materielanslag tekniska konsulttjänster för cirka 800
miljoner led i materielanskaffningen.kr. år Den del dessaettper som av
tjänster forskning och utveckling finansieras inom försom avser ramen

angivna för objektbunden utveckling och teknikuppdrag.beloppovan

förutsättningarFörändrade

Förutsättningarna för totalförsvarets forskning och utveckling
förändras i antal väsentliga avseenden.håller på att ettnu

säkerhetspolitiska situationen radikalt förändrats.Den har I de
minskar militära styrkorna. de styrkor bibehållsflesta länder de För som

internationellt vikt vid god ledning, rörlighet, slagkraft ochläggs stor
Forskning utveckling fortfarandeallsidig användbarhet. och hasynes

relativt prioritet.hög
Försvarsindustrin nationellt kraf-internationellt och genomgår en

omstrukturering bantning. USA flera företagtig och I upplever stora
försvarsindustrin i USA fortfaran-betydande svårigheter. harTrots det

finns politiskvärldsledande ställning. I Europa ochde strävan etten en
mellan regeringar för stärka den europeiska försvarsindu-samarbete att

förhållande i kombination med den krympandestrin i till USAs. Detta
omstrukturering,marknaden har lett till snabb där samgåenden ochen

kombinerade projneddragningar ektsamarbete mellanuppköp med samt
företag fått omfattning. Sambandet stärks också mellan militärahar stor

civila tillämpningar.och
Militärtekniken Storablir alltmer komplex. utvecklassystem

tekniker från olika områden ochmängd speciellaatt en anpassasgenom
militära långsiktiganyttjas för tillämpningar. Samtidigt sker satsningar

teknikutveckling i i USAinom kritiska områdenpå stora ettprogram,
inationellt och Europa multinationellt inom IEPG Independentett

Programme Group.European
förändring-aviseras strukturellasvenska försvaretInom det stora

framför allt utvecklings-nyligen beslutats. Genomutöver vad attar, som
försvarsindustrin svårigheteruppdragen harminskar att trots genom-

strukturomvandling bibehålla sin teknologiska kompetens ochförd
kapacitet.

totalförsvaretsförändringar motiverarAlla översyndessa aven



bakgrund denutveckling. Motforskning och199191 inomSOU verksamhet av
har videlbetänkandei dettaviområdetkartläggning presenterarSammanfattning somav

utredningensibelysavifrågor,följande attidentifierat bl.a. avsersom
FMVs uppdragdärvid behandlaskall vidirektivEnligt vårafas.andra

utveckling.objektbundenavseende
vilkamedochvilka områdenindikerar inomfrågornaolikaDe

kostnadsreduktionerambitionssänkningar ochvikriterier attansersom
iförslag dessainga konkretadockVi ännuharåstadkommas.kan

inriktning detförslag tillvårtfrågorna utgörhänseenden avutan,
arbetet.fortsatta

materielanskaff-forstödkunnandeteknisktForskning och som
ningsprocessen

vi skallverksamhetdendominerande delenekonomisktDen seav
materiel-tillförsolikapå vägarkunnandetekniskadetöver somavser
industrinområde ärpå dettaVäsentliga aktöreranskaffningsprocessen.

försvarsforsk-denkunden ochFMVleverantören, gemensamma
kunden ochkunnande stöttari teknisktfinnsuppdelningningen. En som

leverantören.sådant stöttarsom
lösningar, därfinnasökauppfattning angelägetenligt vår attDet är
till bättrei landet kan kommautvecklas ettkunnandetekniskadet som

myndighetervid såvälutnyttjandeeffektivtoch somgemensamt mer
utsträck-iförsvarsforskningen bör störreindustri. Den gemensamma

densamtidigtindustrin,närvarande kunna stöttaförning än senaresom
Satsningar påstudier.myndigheternasiutnyttjaskunnabör mer

dravi bättre kanbör såi landet göras nyttaförsvarsteknisk kompetens att
ökadetill deocksåbörHänsynsamverkan.internationell tasav

militäraför bådeteknikeravanceradedubbelutnyttjamöjligheterna att
ändamål.civilaoch

vilka kompeten-prioriteringargjort allmännaharstatsmakterna av
angelägnasäkerhetspolitiska skäl ärproduktionsresurseroch avsomser
till uttryckbl.a.prioriteringar kommerlandet. Dessainombibehållaatt

ÖB inhemskolikatillmäterochstatsmakterna typerden vikt avgenom
anskaff-mellanblir det långtområdenmångaförsvarsindustri. Inom

ibehöva övervägasforskning dåkanellerStudieuppdragningarna.
ochvidareutveckla kompetensochbibehållamellanperioden för att

tolkningföljandeViha i landet. görviktigtdet ärkapacitet, att avsom
statligaförprioritering bör haallmännastatsmakternasinnebördvilken

teknikutveckling.ochforskningsatsningar på



199191SOUtelekrig-inominhemsk kompetenshaangeläget detSärskilt är att
Sammanfattningbehärskaoch också angelägetområdetill dettaknutet attföring. Nära

försvarssystemenintelligens iförteknikinom landet är genom
kommunikationer kanammunition ochstyrdrobotar, somsensorer,

nödvändigt ocksådockförhållanden. Det ärstörda attunderfungera
Än viktigare ärdessa områden.inomutlandssamarbeteeftersträva
tillämpningarcivila närmedsambrukochutlandssamarbete resurserav

gällerstridsfartyg. När detochstridsflygplanförteknikgällerdet vapen,
syftafrämsttekniksatsningarstatligastridsfordon börochammunition

god köparkom-besittaområdetinomutvecklingenvärdera atttill enatt , dockbefintliga Det måstevidmakthållakunnaoch system.attpetens
oberoendematerielensådan kompetensfinnasområdenalla attinom av

krig.i kris ochnyttjaskanomvärlden
vilkautredningsarbete närmare prövafortsattai vårtVi attavser
finnaskanvilka formerochstrukturförändringrar kan göras somsom

ef-teknikförsörjningmaterielanskaffningsprocessensför göra meratt
områdenbehärska allainom landetmöjligtinte längrefektiv. Det är att

ochsäkerhetspolitiskabakgrundPrioriteringar bör görasväl.lika mot av
satsningar skeförsvaretsSamtidigt börmålsättningar.försvarspolitiska
förnyelse ochsatsningar tekniskpåanknytning till landets allmännamed

utveckling.till industriellstöd

totalförsvaretsstöd förkunnandeteknisktForskning och som
ledningochstudier, planering

roll förväsentligkunnande spelartekniskt attForskning och en
teknikerochForskareutveckling.totalförsvaretsinriktatillbidra att

myndighetersochstaberstill centralaunderlagi och lämnarmedverkar
funktioner,utformningartänkbaraolikaoch värderingstudier avav

omvärld ochi totalförsvaretsFörändringarnaförband och system.
aktuellafrågeställningar ärvilkaplaneringssituation påverkar mestsom

ledningsor-ocksåförändrassamarbetetVillkoren förbelysa. genomatt
totalförsvaret.förändring inomganisationens

tillgängligavi granskautredningsarbete attfortsattaI vårt avser
styrninginriktning ochtillmedverkakapacitet förochkompetenser att

vidkapacitetochkunnandeFrågan ärutveckling.totalförsvarets omav
rimligt sättindustrin påochhögskolorna ettFFA,FOA, FMV, svarar

deochmyndigheterförsvaretsfrånefterfråganförväntadedenmot
mängdfrånbehövsKunskaperförutses.kanproblemområden ensom

tillochutvecklasskall kunnaförsvaretförolika områden anpassasatt

11



sina uppgifter,199191 effektivt kan lösasättSOU så det påförutsättningar, att ettnya
ochAmbitionsnivåer måstepåskulleSammanfattning det sättas anpassasprov.om

kunskapangelägna behovendeprioriteringar ske så mestatt av
tillgodoses.

kundstyrningSjälvständighet eller

sidan och kunder-självständighet åforskningens krav påHur ena
varandraskallden andra vägasefterfrågan åmarknadensoch motnas

forskning och utveckling ärstyrningochorganisation ettvid av
industripolitik.teknik- ochforsknings-,idebattämneåterkommande
mellanställningintarteknikutvecklingforskning ochTotalförsvarets en

marknadsoriente-industrinsochsjälvständighetuniversitetensmellan
ring.

vi diskutera försvars-utredningsarbetefortsattavårt attI avser
myndighe-och olikastyrformersjälvständighet,gradforskningens av

vi bedömerbakgrund hurbl.a.industrins roller attoch motters av
Därvid bl.a.planeraridag.fungerarolika avseendeniverksamheten

förprogramfunktionenstärktanyligenhur denutvärderasökaatt
betydelsefaktor ärEnfungerat.försvarsforskning har avgemensam

i inom totalförsvaret.utvecklingfortsattaledningssystemets stortockså g

dimensioneringavvägning ochförPrinciper

förslag tilllämnafortsatta arbeteidirektiv skall vi vårtEnligt våra
börinom totalförsvaretutvecklingicke objektbundenforskning ochhur

ekonomiskaantal olikaredovisa konsekvensernaochinriktas ettav
verksamheten.förramar

våra värderingar detta slag utgörfortsattaförutgångspunktEn av
prio-försvarspolitiskaochsäkerhets-allmännastatsmakternasgivetvis
medjämförelseruppfattning görasbör enligt vårriteringar. Därutöver

Likaså börsektorer.och andraländeri andraverksamheterliknande
forsk-forskninguniversitetensfrånoch kunskapererfarenheter om
främjaåtgärder förutredningarfrån andraningspolitik och attom

utnyttjas.kunnautvecklingindustriellatekniska ochlandets
värdemening detenligt vårutgångspunkt börEn somvaraannan
inom detteknikutvecklingforskning ochtillmäterolika intressenter
på någotkostnad börstödja. Insatsernasinsatsernaområde attavsersom ;

förväntadtillrelaterassätt nytta.



199191SOUFörsvarsforskning och utbildninghögre inom totalförsvaret
Sammanfattning

frånTill skillnad vad fallet vid universitetär och högskolor isom
övrigt i samhället sker den högre utbildningen inom totalförsvaret i

frånhuvudsak åtskild forskningen. Enligt vårt bedömande detta tillär
för kvalitet och djup i både utbildningen och forskningen. Försvars-men

forskningen ibör utsträckning kunna medverka till kvalificeradstörre
utbildning inom totalförsvaret.

försvarsmakten förInom genomförs närvarande utredning meden
uppgift föreslå åtgärder för försvarets högre utbildningöppnaatt att mot
forskningsvärlden. delbetänkande förväntas till 1992.Ett nyåret Vår

utredning kan ha anledning bakgrund härav ytterligareatt motegen
frågan samband mellan försvarsforslcning och försvaretspenetrera om

utbildning.högre

Ökat nyttjande universitet och högskolorav

försvarets myndigheter försvarsindustrinFör och spelar den bas
universitet och högskolor för kunskap och utvecklingutgör storsom en
inom olika Framförroll många ämnesområden. allt detär storav

betydelse högskolan kan förse försvarssektorn såväl med grundutbil-att
forskarutbildaddad personal. Det också väsentligt denär attsom

högteknologiska försvarssektorn tillvarata forskningkan den och ut-
veckling, bedrivs vid de tekniska högskolorna inom områden medsom

utveckling forskningensnabb och där har god internationell standard.
börDärutöver högskolan kunna bidra med olika former insatser inomav

forskning och utveckling uppdragsutbildning, direktsamt som mer
riktas försvarssektom.mot

En ökad samverkan i forskningshänseende mellan försvarssektorn
universitetoch landets och högskolor möjlig och iönskvärd ettsynes

antal avseenden. Högskolan kan eller vill dock i regel inte sigåtaga att
ämnesområdensjälvständigt genomföra insatser, omfattar flera ochsom

kräver god totalförsvaretkännedom och dess problem. Detsom om
handla försvaretsmåste samverkan mellan verksamhet ochom egen

forskning vid högskolan. Ett utökat nätverk kontakter avgöran-av synes
för kontinuerligt och bättre kunskapsflöde från högskolan tillde ett

försvarets tillämpade verksamheter och för inom universitet ochattmer
totalförsvaretshögskolor sprida kännedom problem. För långsiktigaom

försvaret viktigainsatser inom för teknologiområden bör högskolan
Likaså bör utökad inomkunna medverka. samverkan kunna ske vissaen



samhällsvetenskapli-199191SOU beteendevetenskapliga ochmedicinsk-biologiska,
Sammanfattning områden.ga

förslag formerfram tillbör ledafortsatta utredningsarbetetDet om
områden för ökat samarbete.och ett

Ökad utlandssamverkan

särskilt uppmärksam-utredningsarbetefortsattaI vårt attavser
bakgrundanledningfinnsutlandssamarbete. Detfrågor att motma om

ocholika delområdenfungerat inomhittillsbedömningar hur dettaavav
för stärka ochfinna formersökadelvis förutsättningarnade attnya

EES-avtalet och arbetetutlandet.framtida medsamarbetetförbättra det
därvid kunnabörkrigsmaterielexportenlagstiftningmed varaomen ny

utgångspunkter.



SOU 1991911 Bakgrund
Kapitel 1

l Utredningsuppdraget

Direktiven 199143dir. till utredningen beslöts vid regerings-
1991-05-30.sammanträde Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet

Carlsson,R. föreslog särskild utredare tillkallas, med uppgiftatt atten
forskninggöra samlad översyn och utvecklingsarbete för totalför-en av

Sammanfattningsvis anförde han bl.a. följande.svaret.
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens mångskiftande karak-

och de beställarnatär många och entreprenörerna gör särskildaatt
insatser är angelägna för skapa samlad överblick över området.att en

Inom mängd områden förändras de långsiktiga förutsättning-en nu
för totalförsvarets forskning och utvecklingsverksamhetarna

Avspänningen i Europa leder till konkreta nedrustningsåtgärder.-
Kvaliteten på materiel utomlands kan fortfarandedock bli hög.ny
Den fortskridande ekonomiska integrationen och Sveriges anslut--
ning till EG påverkar också totalförsvarets villkor.
Erfarenheterna kriget i Persiska viken, främst vad gäller mili-av-
tärteknikens betydelse, försvaretsväntas påverka utveckling i
många länder.
Återhållsamhet försvarsanslagmed kan förväntas i Sverige och-
därmed ökad kostnadspress på alla myndigheter.

omstruktureringFortsatt det svenska militära försvaret motav-
kvantitetmindre kvalitetoch högre kan förutses.
tonviktEn ökad läggs på luftförsvar.-

följd kostnadspressenTill modifieringar,väntas ombeväpningarav-
moderniseringaroch ökad betydelse.

På sikt svensk försvarsindustri krympa. Kvarvarande indu-väntas-
stri blir grad beroendei internationellt samarbete.ökande av
Den militärtekniska utvecklingen behöver i allt utsträckningstörre-
utnyttja inom civiladrivkraften den sektorns teknisk-vetenskapliga
utveckling.

Forskning utveckling för totalförsvaret fleraoch har drag som

15



199191SOU verksamhet inom andra samhällssektorerskiljer från motsvarandeden
organisatoriska lösningar.Det finnsmotiverat särskilda1 därförKapitel och som

forskning vidviss bedrivensamverkan medbehovockså näraav
universitet och högskolor.

uppgifternaangivna krävs följandedeFör lösa avnämarnaatt avav
forskningsorganisationen

funktion. Sådana insiktertotalförsvarets uppgifter ochInsikter i
i studierforskare deltar och utred-erhållasbl.a.kan attgenom

myndigheter.bedrivna försvaretsningar av
forskare ochi form kompetentaforskningskunnandeEtt ettav-

forskningsorganisationens omvärld.frånkunskaperinflöde av
inom försvarsspecifika områden.forskninglångsiktig tillämpadEn-

från teknikområ-flerainsatser där kunskaperSystemorienterade-
utformafinnautnyttjas för sättintegreras ochden attatt sys-nya

totalförsvaret.funktioner inomochtem

inriktautveckling skall kunnaforskning ochavnämarenFör att av
kontaktresultat krävs näratillgodogöra sig dessochverksamheten en

ömsesidig insikt varandrasochochmellan forskare avnämare omen
problem.

inombesparingarstatsñnansiella läget måste görasrådandeI det
Därvidverksamhetsområde. måste bespa-ävenförsvarsdepartementets

Utredarenforskning utvecklingsarbete övervägas...ochinomringar
prolongerad nivå belysa konsekvensernautgångspunkt imedskall aven

utvecklingför forskning ochekonomiskaminskning de resursernaaven
inteutvecklingsarbetet berörs40 objektbundna25 %. Det10,med resp.

fall ii de detta särskilti övrigt endast behandlasskallhärav, och anges
följande.det

uppdragInledande

skallUtredaren

forskningtotalförsvarets nuvarandesammanställninggöra aven-
objektbundna utvecklingsarbe-inklusiveutvecklingsarbete detoch
finansiering, ledning ochinriktning, omfattning,gällertet vad

organisation.. . , förutsättningarna minsk-förändrade och denbakgrund demot av-
utveckling skall belysas,för forskning ochning somresursernaav

totalförsvarets myndig-utvecklingforskning ochredovisa den som



heter behovanmält eller de områden i övrigt SOU 199191där från totalför-av
utgångspunkt forskning och utveckling enligt Kapitel 1svarets utredarens

preliminära mening är angelägen,
översiktligt internationellabelysa utvecklingstendenser intresseav-
för Sverige,
redovisa i vilken utsträckning för totalförsvaret relevant forsk-en-
ning vidbedrivs universitet och högskolor vilket samarbetesamt

förekommer,som
del direktiven för anslagsframställningar i fråga forsk-ta av om-

ning 199394-199596för budgetåren och i vilkenöverväga ut-
sträckning och vilketpå de bör tillämpassätt på myndigheter som
berörs i denna utredning,
redovisa inom vilka områden ambitionssänkningar och kost-som-
nadsreduceringar kan åstadkommas,
lämna förslag till inriktning fortsattadet arbetet.av-

Dessa inledande uppdrag skall redovisas 1991-11-01.senast

Fortsatt arbete

Med utgångspunkt i utredarens 1991-11-01redovisning kan reger-
ingen komma meddela kompletterande direktiv.att

Inriktningen för utredarens fortsatta arbete skall intill dess-
ytterligareeventuellt direktiv har meddelats följande.vara-

Utredaren skall

lämna förslag till försvarsforskningenshur inriktning och omfatt--
ning bör till de pågående förändringarna,anpassas
bedöma vilka kompetenser för Sverige långsiktigt viktigaärsom-

omfattningen dessa kompetenser,samt av
förslaglämna till metoder för styrning och finansiering för-av-

svarsforskningen,
belysa konsekvenserna ökad efterfrågestyming och samfr-av en-
nansiering med andra forskningsfinansiärer,
lämna förslag till förändringar i organisationen för ledning och-
genomförande totalförsvarets forskning och utvecklingsarbete,av
bl.a. bakgrund minskningden för forskningmot av av resurserna
och utveckling skall belysas,som
belysa för- och nackdelar med huvudaltemativtvå för försvars--
forskningens organisation. I det alternativet skall riktlinjeena en

FOA fortsättningsvisäven är huvudproducent för totalför-attvara



199191SOU skall inrikt-forskning. andra alternativettillämpade I detsvarets
till universitet ochI försvarsforskningen förläggsKapitel ningen attvara

högskolor,
huvudalternativ föreslåslutsatserna dessa bådamed ledning av av-

forskningsverksamhet,för totalförsvaretsframtida strukturen
lednings-totalförsvaretsutredningeni sitt arbete samråda med om-

inom försvarsdepartemen-organisation myndighetsstrukturenoch
verksamhetsområde.tets

1992-06-15.slutredovisa uppdragetUtredaren skall senast

bilagafullständiga direktiven finns iDe

ställningstaganden1.2 Tidigare

tillfällen decenniernavid åtskilliga under deRiksdagen har senaste
återkommandeförsvarsforskningen, den årligenbeslutat utöverom

viktigaste med undantagbudgetbehandlingen. Ett referat de besluten,av
bilagafinns iför lokaliseringsbesluten,
Gemensam försvarsforskning, lik-och anslagetDelprogrammet

organisation i och samladeFOAzs nuvarande stort programansvarsom
l970-talet. FOA tillhördeinfördes i början dåför delprogrammet, av

utgiftsra-skulle ingå i den militäraförsvarsmakten och det anslagetnya
ÖBs FOA gäller programplan ochdirektivrätt vadgentemotmen.

anslagsframställning preciserades.
1980-talet beslöts totalförsvarets myndigheter skullebörjanI attav

forskningens inriktning. FOA flyttadeslikställdhet i inflytandet över
OOO-kronorsanslag1 skapades, utanförförsvarsmakten. Ett nyttut ur

utgiftsramen, för FOAs intäktsñnansierade uppdragsverk-den militära
samhet.

försvarsforsk-1991 beslöts anslaget GemensamUnder våren att
199293 finansieras utanför militäraning fr.o.m. budgetåret skall den

ÖB till uppgiftutgiftsramen, inte skall haoch anslagetgentemot attatt
i övrigt ha programsamordnanderesursbehoven eller någon roll.avväga

inte föranlett någon ändring instruktionen förBeslutet har dock ännu av
FOA.

1984,med allmänna forskningspolitiska beslutenI samband de
19901987 och har det förhållandet försvarsforskningen utgör storatt en

forskningen samtidigt i ringaden statligt finansierade dendel av som
utförs vid universitet högskolor kommenterats ochgrad och senare



tid ifrågasatts. bakgrund till utformningenDet är direktiven till vår SOU 199191en av
utredning. IKapitel

1987I Försvarsbeslut vissa försvarsindustripolitiskaårs angavs
ambitioner riktlinjer. Under 1989 tillfördesoch våren det militära
försvaret ekonomiska i syfte bevara de försvarsindustripo-attresurser
litiska ambitionerna i avvaktan det då försvarsbeslutetpå planerade
1991. visat sig ogörligt fattaSedan det sådant beslut begränsadesatt ett

1991 försvarsindustripolitiskaunder våren de ambitionerna inågot,
jämförelse 1987 försvarsbeslut.med års De gällande ambitionerna och
riktlinjerna redovisas i det följande, kapitelse

1.3 Avgränsning och definitioner

innebörden forskningDen allmänna sökandettav anges ex som
efter forskandeför den kunskap. Kanske kunde med forskningny man

utvecklingoch människans ansträngningar förändra sin världattmena
söka kunskap, bevara och spridaden den. Med denattgenom ny nya

insikten förändra sin töreställningsvärldkan hon på något sätt eller skapa
eller förändrade metoder eller rutiner, strategier, färdigheter,nya

eller produkter.processer
Gamla kunskaper kan efterforskning återupplivas. Sam-genom

manställning och bearbetning tidigare innebärakänd kunskap kan attav
kunskap Exakta definitioner svåra ochär göraattny genereras o s v.

inte meningsfulla semantiskt filosofiskakanske heller iänannat -
sammanhang.

OECD har infört nomenklatur för forskning och utvecklingen -
för kunna särskilja indelningFoU olika verksamheter. Dennaatt-
regelmässigtanvänds berörda svenska myndigheter medänav om

varierande gränsdragningar och kommer därför användas i utredning-
Indelningen följandeären.

grundforskning-
riktad grundforskning-

forskningtillämpad-
utveckling-

OECDsAnvändningen inom svenska försvaret definitioner ärav
organisationsgränser.inte likformig alla FMVs nomenklatur äröver

relaterad till Förberedande utveck-exempelvis budgetprocessen.nära



199191SOU ling forskning syftar till fördjupa kunnandeteller inomatt ettsom
1Kapitel teknik-område direkt kopplingnågon till pågåendeutan att ettman ser

materielobjekt, föreller planerat eller är värde flera objekt,som av
rubriceras i regel FMV icke objektbunden utveckling. Uppdra-av som

huvudsakligen vid industri, FOA eller universitethögsko-placerasgen
universiteten oftaFOA och benämner därvid uppdragen tillämpadla.

forskning.
till systemlösningar kan bli aktuella för anskaff-Nya koncept som

djuparening, får ofta belysning FMV lägger studieupp-att utgenomen
själva medverkar i k studiegrupper vari fråndrag eller personal FMV,s

FOA, industri ingå. Studieuppdrag kan flerastaber, eller kan läggas på
medverkande parallellt för hålla konkurrensen mellanparter att t ex

Även företagolika industrier levande. utländska kan medverka i
studierna eller bidra offerter infordras på färdig materiel.attgenom

visserligenUtvecklingsprojekt utvecklas och konstrueras såsom
sig skulle kunnatänker serieprodukt äratt ut,en sesom man men som

användas vid realiserbarhetsbedömning,avsedda och utvärde-att prov
ofta beteckningen icke objektbundenring går under utveckling eller

forskning och prov.
Utveckling serieprototyputförandemateriel till och finns iav som

industrianskaffningsplaner och offererats i aktuellt antal räknas tillav
objektbunden utveckling.

finns överlappUppenbarligen här ochgråzoner uppstår påsom
olika praxis budgettekniska skäl. siffrorgrund och kanske De somav av

fördelade forskningför kostnader på olika faser och utvecklingavanges
därför jämförelser tidsvåra använda i över eller mellanär att

organisationer.Dock kostnaderna i block förär större uppdrag genom-
förda FMV med konsulter, FOA industri ioch tämligen tydligastortav

Kostnaden för utveckling inom industrinåren. inte alltidöver äregen
möjlig avgränsa.att

Ibland finns det anledning diskutera FoU andra synpunkteratt ur
fördjupa förståelsen för aktiviteter. Andra indelningsgrun-för olikaatt

syftedärför intressanta. Aktiviteternas kander kan grundtvara ex vara
tillför indelning relaterar exempelvis budgetrubriker. Såen som

i amerikanska och utvecklingssammanhangenanvänds de forsknings-
inom försvaret Research, TestDevelopment, and Evaluation inom-

of Defence följandeDepartment struktur enligten-

research-
developmentexploratory-

developmentadvanced technology-



advanced development SOU 199191-
engineering development-
operational developmentsystems-

förstaDe punkterna kallas sammanfattande för Sciencetre and
Technology Program.

Viktigt utredningens synpunkt också identifieraär denattur
mestadels ämnesbundna någon gång tvärvetenskapliga forskning, som
huvudsakligen bedrivs vid universitetvåra och högskolor och kansom
ha betydelse för försvaret. Den syftar dels till framstor nå tillatt
vetenskapligt intressanta resultat dels till utveckla den högreatt
utbildningen.Man forskar inom denna både i tiden näraliggan-motram
de och angelägna tillämpade mål såsom exempelvis HIV- och AIDS-
forskningen, i allmänhet långsiktiga, inomdiciplinärtmotmen mer
intressanta mål, exempelvis forskning kring interstellär materia.som

God forskning är nödvändig del inträdesbiljetten till deten av
utbyte internationellamed den gemenskapen, så viktigtär inslagettsom
inom den forskningen.öppna

Den internationella vetenskapliga världen för inomdi-attansvarar
ciplinärt den vetenskapliga kvaliteten ioch vissgarantera mån också
halten den forskning publicerar internationella tidskrifter. Dettaav man
kvalitetsmått är utomordentligt viktig forgrund den högre undervis-en
ning bedrivs med anknytning till forskningen och med forskarme-som
riterade lärare. För samhällets i övrigt behov forskning och utveck-av
ling tillgångenär välutbildadepå människor avgörande betydelse;av
kontakten med forskningen i viktigareär enskildaän forsknings-stort
resultat inom landet.

Det förtjänar redan här påpekas mycket FOAs verksamhetatt att av
vid sidan tillämpad forskning idag består studier, utredningar ochav av
utvecklingsbetonat explorative development arbete. Beroende på
totalförsvarets efterfrågan skiftar karaktären på verksamheten mycket
från avdelning till avdelning och från institution till institution. De
tekniskt inriktade avdelningarna bedriver förhållandevis lite forskning

akademisk meritering; doktorerar inom FOA 2 ochsom ger
Detsamma kan sägas FOA 1 huvudsakligen är metodtillämpan-om som
de analytisk ioch sin verksamhet. B- och C-stridsområden vid FOA 4
drivs däremot med andel forskarmeriterade medarbetare ochstor har
därmed och naturligarestörre kontaktyta universiteten. Motsva-moten
rande kan delarsägas den humanvetenskapliga verksamheten vidom av
FOA

Naturligen förhåller det sig så kunskapsområden, bearbe-att som



199191SOU tid underunder lång några större genombrott ägt annattats utan att rum
1Kapitel inte längre lika forskningsintensivai tidigt skede, ärän ett utan mer

användning.inriktade överföra kunskapen till allt bättrepå att
i förändring anpassning försvarets presumtivaBehovet ochav av

analys hotbild ochförmåga bedöms bl gentemota genom en en prognos
anskaffaförändringarna i denna. För tillgodose möjligheterna attattav

inommateriel lägger försvaret enda kund landeterforderlig utsom
industrin. utvecklings-utvecklingsuppdrag på Forsknings- ochseparata

ringa försvarsindu-till endast del reduceraskostnadema, som genom
strins redovisas och behandlas därigenom änsättett annatexport,

inom andra samhället. Där slåsmotsvarande verksamhet sektorer av
produkterna. Jämförelser föroftast dessa kostnader på kostnaderut av

forskning utveckling blir därför. lätt skeva. Försvarets kostnaderoch ser
produktutvecklingen särfman-oproportionellt höga attut att genomvara

sieras.
och produktionsansvar förekommer i betän-Begreppen program-

konkreta produktionsansvarigkandet. Med de målavsesprogram en
inom tids- och kostnadsramar. Programansva-skall uppnå programmets

Överordnadinnehåll. faststäl-rig har formulera instansprogrammetsatt
efter justeringar i dialog programansvarigler medprogrammet en

produktionsansvar tillämpas inommyndighet. Program- och allmänt
törsvarsforskningen.försvaret och för denäven gemensamma

Arbetets bedrivande1.4

Arbetet med delbetänkandet har bedrivits följande Tillpå sätt.
berörda myndigheter och företag har vi skriftligen ställt antalnärmast ett

inledandefrågor med anknytning till vårt uppdrag enligt direktiven.
ÖB, ÖCB,myndigheter, FMV och FOA, har inför utredningenFyra

redovisat sin frågorna. FMV och FOA har speciellt för utredning-syn
utarbetat skriftligt underlag.en

vidare fått underlag för sittUtredaren har arbete samtal medgenom
överbefálhavaren cheferna för FOA.FMV och Besök har skett vidsamt

huvudavdelningar vidförsvarsgrenarna, FMV A, F FOAM, och
1-5, MHS, FFA, SRV och SPF. VisstFortF, underlag har inhämtats
från RRV.

Diskussioner har förts med företrädare för Chalmers tekniska
högskola, Linköpings och Umeå universitet.

vidare EricssonBesök har skett vid Radar Electronics, NobelTech,
Saab-Scania Flygdivisionen, Saab-Scania Combitech och Swedish Ord-

Diskussioner har skett försvarsindustriföreningenockså med ochnance.



199191SOUföreträdare för IVA och ledningen för forsvarets forskningsinstitutt
Kapitel 1FFI i Norge.

Utredaren har samrått med utredningen totalförsvarets led-om
ningsorganisation och myndighetsstrukturen inom försvarsdepartemen-

ÖBsverksamhetsområde med utredning försvarsuniver-tets samt ettom
sitet.

utnyttjat skriftligt material från olikaUtredningen har områden. De
viktigaste dokumenten redovisas i delbetänkandets referensförteckning.

huvudorganisationer statligaArbetstagarnas på det området har
tillfälleinformerats arbetet, och beretts lämna synpunkter det.påattom



199191SOU Internationell utveckling bety-2 av
2Kapitel

delse för det svenska totalförsvaret

och dess forskning och utveckling

Säkerhetspolitisk utveckling, försvarssatsningar2.1

teknikoch ny

tekniska utvecklingenallmänna och dess militära tillämp-Den
sedan tid utgjort betydelsefullningsmöjligheter har lång drivfaktoren

uppvisarsatsningar. Krigshistorien mångaför militära exempel på att
deltagande och förmågankvaliteten hos taktiskt utnyttjavapensystem att
möjligheter avgörande roll förtekniska spelar utgången och förennya

förluster. minstmöjligheterna begränsa Inte demonstreradesatt egna
1990-91 Gulfkrig.i års I de rustningar, pågått idetta de utveckladesom

europeiska militärblocken, särskilt inomoch i de NATO, harländerna
militärteknologinsvid utnyttja möjlighetervikt lagts vid införan-attstor

generationer militära Trots prisetdet enhetsystem. attavav nya per
har flertalet utvecklade länder valt införablivit allt högre deatt mer

i sina kanavancerade arsenaler. Detta föruttrycksystemen ettses som
givitde kvalificerade forsvarseffektansett att systemenatt mestmerman

för pengarna.
ekonomiska för försvaret har varieratDe tiden.över Iramarna
åttiotalet hade Sovjetunionen, flertalet länder inombörjan NATO ochav

försvarsutgifterna,i särskilt hög grad USA real tillväxt medanen av
i vissa minskade inivån stagnerade och länder något slutet åttiotalet,av

nittiotalet radikalt förändradeför under med dess säkerhets-att nu
sannoliktpolitiska läge komma reduceras iavsevärt många länder.att

tillväxttider real har det funnits förUnder påutrymme att satsaav ny
successivt materiel.teknik och allt modernare Nu, när det krävs reala

svårigheter tillgodogöra sigbesparingar, uppstår den ökade militäraatt
effektivitet, teknik alltjämt bedöms kunna Detta tillhar lettsom ny ge.

livslängder, uppgradera ochöka modifierasträvan änatt atten snarare
gamla med utvecklahelt ersätta och produceraattsystem samtatt nya



199191SOUanskaffningsvoly-kostnadseffektivt De totalasätt.på ettsystemen mer
2Kapiteliakttakan också strävan upprätthållabegränsas, attenmanmenmerna

forskning och utveckling.satsningar på
försvarsutgifter i olikasammanställningarutarbetat överFOA har

enligt officiellaUSAs försvarsutgifter2.1 återgesdiagramländer. I
penningvärde uppdelade på kost-uttryckta i fast ochbudgetdolcument,

kraftiga variatio-illustrerar deföljd Kurvomaår.nadsslag, under aven
också räknar medanskaffningsvolymen,isärskilt att man nunema
styrkomas storlek,reduktion de ståendevinsterekonomiska avgenom

nivå för satsningarna pårelativt behåller högockså settatt enmanmen
FOA gjort FNs statistikanalyser,utveckling. Avforskning och som av

varjeutvecklade länder, iframgår flertaletförsvarsbudgetar,över att
prioriterat satsningarstatistiken hittills omfattar,periodfall för den som

utveckling.forskning ochpå

USAFbrsnnutgmerkoslnodsslag.MlllarøevusD1982Arsvinnpor
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of Unitedförsvarsutgifter. Källa Budget theUSAs
1992Fiscal YearGovernment,States

säkerhetspolitiskaförsvarssatsningama i detSamtidigt nyasom
uppgifterförskjutningminska skertenderarläget mot typeratt nya aven

scenarietdominerande medi tidigareDet Europaför försvaret. ett
inte längremaktblocken utgörstorkrig mellanuppblossandesnabbt

poli-utforrrming. De betydandestridskrafternasförhuvudsaklig grund



199191 i centrala och östraoch etniska problemenSOU ekonomiskasociala,tiska,
konflikterutomeuropeiskauppluckring ochSovjetunionensKapitel 2 Europa,

berörtill kriser,fortfarande kunna ledadock mångabedöms somav
politiskaNATO vikten debetonasi Europa. Inomstabiliteten hela av
ochutveckling i centrala östrademokratiskfrämjauppgifterna och att en

ochsäkerhetssystemetdock omistlig delförblirFörsvaretEuropa. aven
medlemsland.någotvarje formavskräckaskall motmot av angrepp

högför haförbanden i första handutformadesTidigare att
skapaoch för snabbt kunnaslagkraft i Centraleuropaochberedskap att

beväpnadeochvid ha mångaStor vikt ladesstyrketillväxt. tungtatten
utnyttjadjup,föra stridkunna övermarkstridsförband, attstortatt

integreratochutsträckning, ha väl utbyggtflygstridskrafter i ettattstor
vidviktNu läggs störregod infrastruktur.ochledningssystem en
meduppträdarörlighet och kunnaflexibelt uppträdande,tillförmåga att

NATOminska.totala dock kanvilkas numerärmultinationella styrkor,
och oförutsäg-bredd, variationdenkrishantering ochbetonar storanu
också viktentill. Man betonarmåste hänsynriskerbarhet ta avmanav

ochinom EuropaAtlanten ochförstärkning, bådeför överplaneraatt en
skulle kommastyrkor detåteruppbyggakapacitet kunnaför ha attatt om
få finansiellaNATO kommerOmställningen inomerfordras. attatt
inte räknarårenorganisationen för devarför närmastekonsekvenser,

finns uttaladförsvarsutgiftema. Detsänkningarmed några stora enav
NATO. fleraIinomeuropeiskastärka detsträvan ansvaretatt euro-
uppträda utanför detkunnaökande intressefinnspeiska länder attett

för EG ellerinommilitär styrkaområdet med ramengemensamenegna
i första handförEU. USA planerarunionen Wvästeuropeiska attnu

utanför Europa.för insatsersina styrkorstrukturera
begränsadeutvecklingdettainnebärSammantaget mot meren

ledning, rörlighet,relativt höga på godanspråken dock ärstyrkor, där
användbarhet. Detill allsidigförmågaslagkraft och typernanya av

ställa anspråkuppgifter kommerdelvis förändradeoch derasförband att
förändringar i dessatakt med vilkentaktik. Denutrustning ochpå nyny
avsevärt den medvarje fall i dockunderstiger i västkan skeavseenden

Osäkerheteni denförändringarna har skettpolitiska öst.vilken de om
försiktigheti flesta länder finnsutvecklingen och delångsiktiga är stor en

grundläggande förförändringar idensnabbavidtaga att tryggaatt resurs
försvaret utgör.säkerheten som



199191SOU
Kapitel 2

för forskning, utveckling2.2 Kapacitet och produk-
tion försvarsmaterielav

inriktningFörsvarssatsningarnas ändrade har kraftigt påverkat
förutsättningarna för försvarsindustrin. I USA försvarsindustrinvar

Reagan-perioden utpräglad tillväxtbransch,under del därstor av enen
gjordes mycket satsningar forskning utvecklingdet också på ochstora

strategiska försvarsinitiativet.bl. SDI, det Som följd dea. genom en av
minskade amerikanska försvarsindustrinförsvarssatsningarna denutgör

krisbranschidag med krympande omsättning. Industrinsnarast en
flera försvarsindustrier,omstruktureras och mycket inte minststora

inom flygområdet, upplever betydande svårigheter. Några kon-stora
sig helt försvarssektom. Trots detta hardrar den amerikanskaurcerner

försvarsindustrin fortfarande ledande ställning inom de flesta för-en
flertalet militärasvarsteknologier och vad gäller system.

efter decennier tillväxt i försvarssatsningarnaI Sovjetunionen har av
skett under de åren ochminskningar ansträngningarsenastestora nu

försvarsindustrin civilomställa delar till produktion. Samti-görs att av
emellertid funnitsdigt försvaret bantats i storlek har det också starkasom

för begränsade volymen skapa flexibelt,intressenter inom den ettatt mer
försvar modern materiel. Osäkerheten måsteprofessionellt medutrustat

kupp och denmisslyckadebedömas mycket vadstorsom om sommarens
följande kommerdärpå snabba omdaningen hela attstatsapparatenav

sovjetiska försvarsin-för konsekvenser det militära området, för denpå
för bedriva forskning utveckling fördustrin och möjligheterna ochatt

försvarsändamål.
flera decennierde västeuropeiska NATO-ländema har sedanInom

försvarsmateriel ochsamverkan vad gällerfunnits strävan öka attatten
försvarsteknologi församlad satsningåstadkomma på atten mer

USA. Genomtilldärigenom bl. balans i förhållandetskapa bättrea. en
storskalighetkostnader kunna ochserier skullestörre pressas genom
omöjlig förteknologiutveckling kunna ske,skulle bred som voreen
idärvid frågan inte baravarje enskilt Man harland. ett rentsett
industri-allmän ekonomisk,försvarsperspektiv ocksåutan merur en

synvinkel.och teknikpolitisk
emellertid lång-utvecklingen samverkan har gåttfaktiskaDen av

faktorer.återhållande Frånmångaockså hämmatsdensamt att avgenom



199191 förnyad vitalitet ochtydligt iakttagaSOU 80-talet kan dockmitten enmanav
omfattande praktisktochåstadkomma2 beslutsamhetKapitel politisk ettatt mer

gäller utveckling och produk-inom vadsamarbete Europafungerande
inomkommit till uttryckförsvarsmateriel. Framför allt har dettation av

IEPG under ledningGroupProgrammeIndependent Europeanthe av
inklusiveNATO-ländema Frank-i europeiskaförsvarsministrarna de

försvarsindustri skapaeuropeiskfrämjaIEPG sökerrike. attgenom en
för denna utgörStimulans och strävanmarknad. mönsterinrestor

tjänster,för arbete ochEG fri marknadinomutvecklingen mot varor,en
för EG undantagenRomfördragetFörsvarsmateriel enligtärkapital.

åtgärder erfordras. Ivarför särskildasamverkan,ekonomiskaden
företag flytandeoch gränserprodukterdet både vad gällerfall ärmånga

IEPGsytterligare understödercivilt, vilket strävan-militärt ochmellan
den.

villkoren för utveck-ekonomiskatekniska ochFörändringarna i de
kombination denförsvarsmateriel, i medproduktionling och av

marknad ocksåochsamarbetetill ökatpolitiska strävan ett gemensamen
kommit till uttryck itid ocksåmateriel, har påsådanvad gäller senare

försvars-den europeiskaomstruktureringfortgåendesnabbt aven
försvarsmateriel, inte minstförkrympande marknadenindustrin. Den

driverproblemen akuta och påutanför Europa, görgällerdetnär export
utvecklingför industrins tordedrivkraftstrukturomvandlingen. En

omstruktureringen i iEuropaindustrielladen allmännaockså vara
harberörda koncernernaDefärre och koncerner.störreriktning mot

Daimler och Thom-Benzcivil verksamhet,militär ochofta både t.ex.
son.

nationellaindustrin, gäller både ochiförändringar, skerDe som
strukturföräfidringar samgåenden. Så harochtransnationella ex.

Messerschmitt-Bölkow-ochtyska Daimler Benzflygområdetinom
brittiska GECelektronikområdet ochoch inomBlohm gått samman

harbrittiska Plessey. De årenSiemens köpttyska senastegemensamt
i Storbritan-elektronikföretag bådeaktiv köparevaritThomson aven

korsvis ägande mellanocksåNederländerna. Det utvecklasnien och ett
i olika projekt bl. avseendeskerföretagen och samarbetede större a.

och koncernbildningar haruppköprobotar. Samgåenden,flygplan och
samarbetspartners underle-för ochkonsekvenser valetfåttäven av

försvarsindu-försvarande för den svenskaverkatnågotverantörer, som
samarbetsavtalen mellanDe mångaeuropeiska marknaden.strin denpå

innebära strategisk allians demaktörerna kan sägasdominerandede en
emellan.

försvarsforskningtillämpad finns i flertaletförBetydande resurser



1991291SOUi i form statliga institut. Inriktningenländer Europastörre ännuav synes
2Kapitelprimärt nationell informationsutbytet forskareäven emellanvara om

alltid omfattandegivetvis och vidare vissa internationellaärsom
samprojekt förekommer. omfattande sådan förefallerMer samverkan

bäst etablerad industriellt samarbete också förekommer mellannärvara
civila tillämpningar ligger inom det flygtek-länder och nära,när t.ex.

IEPGniska området. Inom arbetar sedan några år systematiskt medman
åstadkomma forskningsprogram EUCLID medett gemensamtatt

främst industrier och institut föreuropeiskt samarbete mellan att
kunskap inom väsentliga försvarsteknologiskautveckla områden.
påtaglig trend också sambandet mellan civila militäraEn är ochatt

tillämpningar ökar. Civil forskning inom material- informa-är ocht.ex.
tionsteknologin i flera avseenden ledande. flyg- elektronikin-Inom och
dustrin blir teknologiska basen för civila och militära tillämpningarden

utsträckning Forskning och utveckling inomi allt större gemensam.
internationaliseras snabbt EG flertaldessa områden med och ett storanu

europeiska för forskning industriell utvecklingochprogram som
drivkraft. många länder insatser för förbättra samverkan ochI görs att

från forskning till utveckling frånöverföring kunskap och universitetav
institut och industri.till

2.3 Militärteknisk utveckling

Tidigare funnits samband och ömsesidighar det nära påverkanett
tekniska utvecklingen inom områden och den militäramellan den många

utnyttjade i länderna ofta den avanceradeförmågan. Man de stora mest
militära civiltteknologi, gick skapa i I takt medatt system. attsom

motiverad teknisk utveckling inom många områden blivit ledande, har
militära blivit fråga välja skalldet området vaddet på attommer en man

utnyttja det teknologiska utbud finns tillgå. De ekonomiskaattav som
möjliga utvecklingssatsningarbegränsningarna för har ökatgenom

blivit kännbara. Vilka militäraökad komplexitet alltmerutbud och
har därigenom vilka teknikerutvecklats styrtssystem mera av mansom

möjligtvilka tekniker varit exploatera. Detta kan ocksåvalt, än attsom
inte i så hög grad tillgängliga bastekno-uttryckas det längre ärattsom
de militära egenskaper, hurlogier, bestämmer systemens utan mansom

egenskaper, deutforma och deras så påväljer avvägasystem att ettatt
militära uppgifter. Det kritiska försvars-kostnadseffektivt kan lösasätt



199191 tillämp-SOU ligger därmed ofta ochtekniska kunnandet på högre meren
2Kapitel nivå.ningsorienterad

sålunda träffatshos harVal egenskaper utvecklassystem somav
för olikabetydelsebedömthänsyn till vadmed störstman vara av

omfattandei sina krigsuppgifter. Enförmåga verkaförbands att
med hjälpforskningskaraktär bedrivs föri sigverksamhet att avav

vilkasöka utrönaexperiment, simuleringar och fältförsökmodeller och
inverkan på deeffektiva. starkskulle Enlösningar mestsom vara
olika ocherfarenheter från krig därprioriteringar hargörs systemsom

demon-till faktisk användning. Gulfkriget harmetoder kommer t.ex.
spanings-ledning inklusive dessväl fungerandebetydelsenstrerat av en

vapen ochunderrättelsefunktion, olika smartaoch typer avav av
ledningssystem ochtelekrigföring både mot vapensystem.

i olika länder,tekniska förnyelsegäller försvaretsAmbitioner vad
teknologiut-för forskning ochitill uttryck, delskommer programmen

vid utvecklingenställsveckling, i vilka anspråkdels av nyasom
Även viktigare spelar dockteknikval blivit relativ settvapensystem. om

teknologiut-grundläggandesärskilt i länderna denfortfarande, de stora
inte längrevill fortfarande, änvecklingen roll. Manstor somomen

teknologiutveckling,långsiktigpåverka sådanintressent, somensam
för det framtida försvaret.få betydelsekan stor

årligen försvarsministernredovisaramerikanska kongressenI den
Technologies Plan sin på denCriticalisedan några år rapporten syn

satsningar han villförmågan och vilkamilitärtekniska göraamerikanska
teknologiområden,tjugotalkunnandet inomför utveckla ettatt som

vidmakthållaskall kunnaför USA på lång siksärskilt viktigabedöms att
redovisadeFlera desinakvalitativ överlägsenhet för vapensystem. aven

telekrigföring.till olika former Detkoppladeteknologierna är nära av
strålvapen,ochsignaturanpassning, avanceradegäller sensorermer

Andra tekniksats-elektroniskai optiska ochkan verkan system.som ge
övervakning stridsfältet ochtill fullständigareningar syftar främst aven

intelligens och tilltill utvecklaeffektivare ledning, attatt vapnensen
konventionella ochframdrivning robotar.ochförbättra verkan vapenav

robusthet,förbättra militäraviktiga syften deAndra är systemens attatt
förkostnadervikt och krav och minskaminska deras utrymme att

prioriteradeproduktion, utbildning, underhåll drift. Deutveckling, och
utförligare i bilagateknologierna redovisas

redovisningar kritiska teknologier framgår JapansAv attavsenare
forskning bedöms den främsta konkurrentenindustri och omvara

satsninginom de prioriterade Japansteknisk överlägsenhet cmrådena.



SOU 199191utveckling liten i förhållande till landetsmilitär forskning ochpå är
2Kapitelbedömningenhuvudförklaringen till den amerikanskaekonomi och är

användbarhet inomteknologier med deJapan utvecklat civila ävenatt
indirekt militärtekniskt samarbete harkritiska betydandeområdena. Ett

iUSA Japan japanska dotterbolagvuxit fram mellan ochredan genom
licenser USAsjapanska produkter och tillUSA och försäljning av

illustrerar det bakom satsningarförsvarsindustri. Förhållandet också att
industri-forskning utveckling kan ligga allmänna ochmilitär och ävenpå

teknikpolitiska motiv.
IBPG urval teknologier,Inom motsvarande sättgörs ett av som

försvarsindustrins framtidaväsentliga för europeiskadenman anser
inomoch genomförs insatser dessa områden.förmåga gemensamma

1991 forskningsprogrammet EU-omfattar detUnder gemensamma
5%800 miljoner vilket IEPG-ländernasCLID kr, utgör cza avcza

för militär forskning utveckling.utgifter och Programmetssamlade
redovisas 2.1delområden sammanhållande länder i tabellolika samt

nedan.

Radar Technology TysklandModern
radarsairbome

Microelectronics FrankrikeSilicon
Structures NederländernaComposite

Avionics TysklandModern
Guns StorbritannienElectronic

FrankrikeArtiñcial Intelligence
Manipulation SpanienSignature

Opto-Elektronic Devices Italien
FrankrikeSurveillance Technology Norge,Satellite

Detection StorbritannienUnderwater
NederländernaFactorsHuman

verificationlncluding aspect
technologylncluding for training simulatorsand

europeiskainomTabell; Programornråden det pro-gemensamma
försvarsforskning EUCLIDförgrammet



FOA199191 FMV ochutarbetarSOU överbefálhavarenuppdragPå samman-av
utvecklingen i formmilitärtekniskaöversikter den2 ställningar ochKapitel avav
bedömningar densedanstabemamilitära görDetekniska avprognoser.

utveckling.stridskraftemasförkonsekvenserutvecklingenstekniska
desammanfattning någraredovisas iavsnittavslutning dettaSom avav

ÖBÖB 91dragit urslutsatser som
snabbtutvecklades mycketeldkraftrörlighet ochStridskraftemas

ökade andelen moderna,period80-talen. denna70- Underochunder
volymenstridskrafter, medan den totalaallsidigt användbararörliga och

bibehölls.huvudsaki
livstidsför-kantekniken äldremedgerDen vapensystemattnya
stridsmiljö.hårdnandepåkravenmodifieras för mötaochlängas att en
nyttjas förkancivil teknikutvecklas ävenfler områdenalltPå som

elektronikinom och datorom-Särskilt påtagligt dettaärmilitära system.
rådet.

viktigabetydelseallt störrekommerLedningssystemen att som
vapensystemnivå. Dentillförsvarsledningenfrån högstastödsystem
informationsinsamling,vidsnabbhetutvecklingen störretekniska ger
information order.ochdistributionvärdering vidanalys och samt av

förbetydelsesensortekniken kommerinomUtvecklingen att stor
mörkerDagsljus ochförsvaret.funktioner inomallapraktiskt taget

för såväl upptäcktmindre betydelsesikt får alltoch dåligrespektive god
träffbild och verkan i målet.föridentifiering mål,av somsom

flerainformation fråninfomuztiønsbehandlingmedgerModern att
informationsmäng-samtidigtkombineras,kanolika storasomsensorer

förband.och mellan staber ochinomoch distribuerasbehandlasder kan
mikroteknologininformationsbehandlingen ochSensortekniken,

kommunikationsteknik kanvapenutvecklingen. Genom bättrefrämjar
artificiell intelligens fjärrstyramänsklig ellermedmöjligheterna att

imålsökare kan byggas in alltochIntelligensförbättras.precisionsvapen
stridsdelar.mindre

tillämpning ioch desskring högenergilaserForskning vapen,
blipågår. Högenergi kanmaterialbearbetningochmotmedel ettm.m.

i olika plattformar påbärande strukturer storaverksamt motvapen
km.avstånd

Högeffekt PulsadpåbaserasstrálvapenklassEn somavny
forskning. l-IPM-typför VapenföremålMikrovågsstrålning HPM är av

ochlednings-framtida hotblikan vapensystem.motett
mindrehållfasthet, vikt och bättrematerialAvancerade med större

IR-strålning utvecklas.radar ochdämpning mot t.ex.
möjligheter vadbiotekniken harUtvecklingen öppnat nya avserav



SOU 199191både ochverkan skydd kemiska stridsmedel.motav
Den tekniska utvecklingen 2går alltså snabbt inom för Kapitelmånga

försvaret viktiga områden tillräckliga ekonomiska tillställsom resurser
förfogande. Forskning och utveckling kommer kunna avgörandeatt ge
militära, tekniska och ekonomiska fördelar. Ingen kan riskenpart ta att
hamna i efterhand. Det därförär sannolikt vapenutvecklingenatt
fortsätter i takthög även för försvarsändamål minskar.om resurserna



225,315 svenska för-Utveckling inom den3

för desssvarssektorn betydelseav

forskning och utveckling

inriktning iStatsmakternas3.1 stort

verksamhetenframtiden och inriktningpåStatsmakternas avsyn
blevplaneratkarakteriseras intedetinom försvarssektorn attav som

särproposition1991. 1991 årsförsvarsbeslut våren Imöjligt fatta ettatt
102 försvarsministern9091 redovisarförsvaret prop. att ett meraom

1992.riksdagen Dennafattasförsvarsbeslutlångsiktigt attavses av
regeringsdeklarationregeringensbekräftats i denavsikt ocksåhar nya

1991.i oktober
sålunda främstförsvarspropositionen handlarDen attsenaste om

för-199192 förfram till tidpunkten nästaföra totalförsvaret genom
genomförsriksdagens beslutEnligt propositionen ochsvarsbeslut.

utgifts-oförändradinominnevarande budgetårunderverksamheten en
handlingsfrihet införsärskild hänsyn till behovetmedoch avram

bakgrundutformasVerksamhetenförsvarsbeslutet. mot treav
nämligen det förändra-långsiktig karaktär,förändringsfaktorer av mer

ekonomiskareformera denbehovetsäkerhetspolitiska läget,de att
försvaret.omstruktureraoch behovetpolitiken att

bör Sveriges försvars-säkerhetspolitiska situationenIden rådande
sidan för deöppenhetpropositionen kännetecknas åpolitik enligt enaav
oåterkalleliga, andraoch åsig långsiktigaförändringarpositiva tersom

stabilitet i nordisk miljö,till ochfortsatt bidra lugnfasthet försidan att en
mindreellerutsträckning präglasi betydande permanenta,av mersom

stormaktsintressen.strategiska
Sveriges situation detpropositionen medför ekonomiskaEnligt att

Storautgiftstrycket från den offentliga sektorn.nödvändigt minskaär att
omprövningproduktivitet effektivitetochställs på ökadkrav samt av

Ökad resultattânkandeefterfrågestyrningutgiftsprogram. ochexisterande
offentligai styrningen den verksamheten.eftersträvas av



SOU 199191Det lider enligt propositionen innehållsmäs-militära försvaret av
siga Kapitel 3balansproblem. bedöms inteoch organisatoriska Dessa bara vara

närtid sin uteblivnaresultat utvecklingen i också ha grund iett utanav
strukturförändringar under lång följd år. Sådana förändringaren av
förbereds utredningar totalförsvarets ledning,bl.a. i separatatre omnu -
tjänsteplikten totalförsvarets forskning. Arméns krigsorganisationoch

21 18reduceras från till brigader.redan nu
Inom det civila försvaret måste på befolkningsskyddetsynen

övrigt problemen inom det civila försvaretomprövas. I är attmer
hänföra till ambitionsnivåer prioriteringar tilloch än strukturproblem.

Vad försvarsindustrin anförs i propositionen det ärattavser
angeläget söka bibehålla fördelar inhemsk försörjning ideatt som en
många avseenden innebär. Samtidigt det nödvändigt viär att anpassar

till väsentligade på områden förändrade förutsättningar,oss som nu
föreligger nå dessa mål. Det kräver vi klarare hittills prioriteraränatt att
vilken utvecklings- och produktionskapacitet, särskilt viktigär attsom

inomupprätthålla landet. Vi måste samtidigt för utvidgatöppna ettvara
samarbete mellan svensk och utländsk försvarsindustri, liksom för att

industrisvensk måste kunna till den internationella omstruk-anpassas
turering, försvarsindustriellapågår på det området.som

regeringsdeklarationen 1991I hösten anförs bl.a. iävenatt ett
Europa i stark förändring ställer vår alliansfria säkerhetspolitik krav på

försvar.starkt De har medfört svårigheternaåren iett senaste att
försvarspolitiken blivit allt Försvarsbeslut därförstörre. Ett måstenytt

riksdagenfattas våren 1992. i införUtgångspunkten arbetet detta ärav
det kommer krävas förändringarsåväl omfattande strukturellaatt att
vissa ekonomiska tillskott.som
Överbefälhavaren ÖB1992har i sitt underlag inför Försvarsbeslut

92 redovisat antal alternativa Alternativ Cplaner. denett avser
ekonomiska nivå med oförändrade 32 miljarder år i prislägeanslag per

1991,februari ligga tillenligt regeringens anvisningar skall grundsom
anslagsframstållan. årligför Alternativ ekonomisk nivåB avser en som

ligger miljarder högre. inledningsvis 6,54 Nivån för alternativ A ligger
nivåmiljarder 3 %över C och ökar därefter med år. Förper

ÖBsförsvarsindustrin för underhåll ochplanering kompetensinnebär att
medan förmågavidmakthållande kunna innehållas i alla nivåer,bedöms

nyutveckling flera bedöms kunna behållastill vidare- inom områdenoch
3.4.inom vidare avsnittlandet nivå B eller högre seförst i

totalförsvaret och för-faktiska inomMot det lägetbakgrund av
regeringens uttalandensvarsindustrin såväl den gamla göroch nyasom

ramvillkoren förvi inom följande bedömningutredningen allmänna av



199191 Deutvecklingsverksamhet de åren.SOU forsknings- och närmasteförsvarets
bibehålla vidareut-ambition och vilja och3 präglasKapitel kommer attatt av en

också resursknapphetinom landet,viktiga kompetenserveckla men av
omfattande utlandssamar-ökad effektivitet, bl.a.krav påoch ettgenom mer

totalförsvaret behöverförändring förnyelseochDenbete. somav
forskning och utvecklingsarbete.i sig behovgenomföras skapar ett av

insatser och nå goda resultat berorfinansiera sådanaMöjligheterna att
också bl.a. snabbtnivå för försvaret hurekonomiskförutom avav

inom forskningförsvaret i och dessstrukturförändringar både inom stort
förhöjd effektivitet.ekonomiska vinster ochutveckling kankanoch ge

sannolikt därefter,fall fram till försvarsbeslutet, ävenvarjeI men
exakt vilka kunnanderåda osäkerhetdetkommer typeratt av somom

utvecklingsprojekt kommer kunnaefterfrågas, vilkakommer attatt som
områden utlandssamarbeteindustri, inom vilkavid svenskdrivas som

kapacitet för forskning ochlandetsUtvecklingenetableraskan etc. av
betydande osäkerhet framtidendärför ske medutveckling måste omen

förkonkretaförändringstendenser än planerallmännaoch med snarare
utveckling grund.försvarets som

redovisas utveck-avsnitt kapitel någraföljande dettaI av
framtidaför den inriktningenvi bedömer väsentligalingstrender avsom

totalförsvaret.utveckling inomforskning och

Ökad komplexitet i försvarets3.2 system

intresset för samordnaökarsamhällssektorerInom många att
inom försvaret. fårockså Manutrustningar. Så detfunktioner och är
med enstakaolika nivåer arbeta änpå många attsystem snarare

i blivit fárdigutvecklade harväl delarnautrustningar. När ett system man
delarnauppmärksamhet de helheter,störremöjlighet ägnaatt sommer

organisationer och organisationernainomforma. Personalenskall
metoder för Enfunnit bättre samverkan.sinsemellan har också allt

kommunikationsteknikför bättreförutsättning detta ochär ny
pådatorområdet har tidUtvecklingen inom dessutomsenare
det gäller ihopsprångvisa framsteg både när kopplamöjliggjort attstora

förmågamänskliga Datorernas ochoch aktiviteter. lagrautrustningar att
tidmycket kort är fördatamängder på avgörandebearbeta stora

omfattande sammanställningarfatta beslut grundade påmöjligheten att
viktigaförbild de besluten En del beslutför parametrarna.att ge en av



SOU 199191helt datoriserade.är
Kapitel 3exempel civilaEtt är det flygtrafiksystemet, ärgott som nu

samordnat delar världen. Med hjälp kanöver stora systemetsav
boka inveckladesnabbt och med litenresenären mycketresrutter

fördröjning få reda avvikelserpå i tabeller och uppkomnarutter p g a
i trafiken. Flygbolagenstörningar har kontinuerligt forunderlag att

bedöma flygplanhur och besättningar skall disponeras. Grunden till
har varit dyr utveckla. Det har successivt förbättrats medsystemet att

tiden tillägg funktioner och brister har upptäcktsattgenom av nya genom
till hjälp praktiskaoch med erfarenheter ochrättats systematiskav

Satsningen förefalleranalys. dock både nödvändig och lönsam med den
civilflyget fått.volym
krig de vinster kanI är nås bättre och snabbare vinnaattsom genom

och utnyttja kunskap styrkeförhållanden och fiendens disposi-om egna
tioner betydelse. Ett analogt exempel från det civila samhället ärstorav
effektiviteten busslinjenäthos i komfortablaretätort. Med bussarett en
med möjlighet stigabättre snabbt på och bussen kan restiden görasatt av

behagligare. Effektivitetenkortare och i kanpersontransporternaresan
sannoliktdock ökas väsentligt optimeringar linjesträck-genommer av

ningar, passning tillturtätheter och andra linjer i viktiga mötespunkter
mellan linjerna.Det lönar sig antagligen förbättre bussbolaget att
förbättra busslinjenätet vidareutvecklaän låta bussarna. Resenärernaatt
får kortare väntetider och snabbare med bättreett avpassat system.resor

enskildI materiel finner givetvis liknande imönster denman
mindre skalan. En radarstation sinmed stridsledning idag mycketger en

bearbetad och koncentrerad information för baraän något decen-mer
nium sedan förutom den har räckvidd, upplösningstörre ochatt
störtålighet och mycket avancerad automatik för sinaattmer anpassa

efter situationen.egenskaper
Även modern komplett stridsvagn idag mycketär komplexen en

maskin. En mängd svåra avvägningar i konstruktionen måste förgöras
balansera egenskaper olika materials fördelar och olägenheter,att som

tyngd, beväpning, skydd projektiler från sidan och uppifrån, skyddmot
stridvagnsminor, möjlighet vid gasanfall, rörlighet,mot att operera

aktionsradie, för ammunition Till detta kommer funktio-utrymme etc.
nella krav möjligheten snabbt kunna sikta och skjuta medattsom

rörliga i stridsvagnsduell.kanon mål Denna förmåga börmotvagnens en
iäven kunna upprätthållas mörker och dålig visuell sikt. För näatt

slagkraft måste därtill samband mellan besättningar och medvagnarnas
stab fungera fientligkunna väl under störning.även Allt detta betyder

mängd utrustning integrerasmåste iatt en vagnen.



199191 viSOU alltså fårvi bevittnarKonsekvensen utveckling ärden attav
utvecklingKapitel 3 därmed dyrarekomplexa nivåer ochalltmer mångapåsystem

skallomvärld i vilkenkrav på anpassning till denoch större systemet
verka.

för rådamodifieringarföljd detta ofta tidEn blir läng attavav en
för ochtill robusthet internabörjan bristandebot på systemens en

destörningar avvikelser. I gengäldoch är systemenexterna nya
ibland större antaleffektivare och den kvalitetenhöga ersätter ett

detobjekt ökarutvecklingskostnadenenheter. Förutom att gerper
levererad enhet.mindre antalet kostnad räknatstörre peren

förskjutningnaturligtvisFoU förändras dennaKraven på motav
svärt påEftersom trenden fortsätter detkomplexitet. är ännuökad att ett

på bättreförstå bör formuleras. Kravenövergripande hur kravensätt
samordningnivåer i organisationernautbildning pä alla ökar, mer

ställsför dubbelarbete och allt kravför minska risken störrebehövs att
organisationer. Samtidigtledningen berörda hörs mångapä argumentav

och högredecentralisering för snabbare beslutsvägarför ökad atten
tid ochlängt driven samordning kostarmotivation hos personalen;

världen bidraravtappning kunskaper från helaEn snabb av nyapengar.
dennamoderniseringstakt samtidigtmöjliggöra högtill att somen

anskaffning förändring alltbeslut ochbromsas konkreta taratt omav
tid fatta.längre att

Uppfattningen resultatformuleras FoUEtt synpunkt kan att nya av
förändringarsnabbt driva fram praktiskabasteknologierna kaninom
teknikgäller allt sällan. Att på känd ochprodukteroch tamer varanya

dem till de skall förändras ellerkända metoder, systemanpassa noga som
anskaffningviktigare uppgift. I nära samband medförnyas blir allt enen
framstegidéers mognad iviktigt prövas ochdet givetvisär att attnya

material och komponenter, tillgängliga påärform bättre somav
i konstruktion.införlivasmarknaden, en ny

synpunkt gäller forskningbehovet mycket kom-En av omannan
och själva.utrustningar komplexa i sigärplexa användarsystem som

stridsledningssystem flyg liknandefartyg, för ochLedningssystem för
komplexitetsnivä sådan dignitet exempelvis behovetinnefattar attaven

hantera mycket datorsystemforskning konsten storaattomav
funktionsmoduler, skallframförsSystemen omfattar många tusen som

informa-koncentrerad direkti olika kombinationersamverka och lämna
mekanisk konstruktion ochtion till ledningssytemets 0peratörer.lnom

siglärt artikelantal i produkt rörproduktion har sig hantera somman en
successiv uppbyggnadtidsflera kanske efter långtiotusen,tusen, avom

produktion.för teknikadministration ochdatoriserade system



199191SOUkomplexa dator-systemenDe avsevärtmycket ut attser vara
3Kapitelsvårare hantera.att

anskaffningsprocessensynpunkt kanske bordeEn ärtredje att ses
sådana påtagligt komplexa Att specificera äröver när det gäller system.

blir omfångsrika sigspecifikationerna mycketsvårt och attutan vare
sig riktigt säkra specifikationenkunden känner påeller leverantören att

riktigtfram till podukt. Ingen heller hurkommer leda rätt vetatt stor
utvecklingen kommer kräva. Nu talas förslag tillinsats att om ensom

evolutionär utvecklingalternativ grundad på med enprocess en
med form successiva framtagnastegvis anskaffning bl prototypera en av

tillsammansoch med inköpare, leverantör ochför konkret operatöratt
vad behövs.klargöra som

förändring3.3 Ledningsorganisationens

forskning kunskapsutvecklingTotalförsvarets och ochstyrs av
många med dess ledningsorganisation. påsamverkar på sätt Det sätt

totalförsvarets förnyelse därmed förvilket leds spelar rollstoren
forskning och kunskap.anspråken ny

totalförsvaretForskning och studier spelar inom viktig förochen
speciell roll i viss utsträckning fungeraförsvarssektom attgenom som

detställföreträdande marknad. Hur väl svenska försvaret ochpassen
delar skulle fungera i kris och krig kan inte iolika begränsaddess änmer

utsträckning faktiskt i fred. Samtidigt krigserfarenhetenprövas säger
andra länder förband ofta spelarfrån kvaliteten hos ochatt system en

roll. tillvaraavgörande Inte minst det viktigt kunnaär att ta ny
militärteknik och förstå taktiskt och operativt utnyttja den.att

långt förutse bedrivs inomså möjligt söka krigets kravFör att
stöttadtotalförsvaret omfattande studie- och utredningsverksamheten

krigsspel, simuleringar, realiserbarhetsprövningartekniska ochav
utformar framtidaMan systematiskt alternativ för vårt försvarförsök.

värdera kunna fungera, det skullesöker hur väl det skulleoch ompass
Som redovisningenpå framgår i kapitel 4 nedan ärsättas prov. enav

försvarsforskningen på olika sätthuvuduppgift för den attgemensamma
teknikuppdrag syftarFMVsmedverka i verksamhet. Mångadenna av

välja lämplig systemutformning.underlag förockså till få attatt
möjligheterna och villkoren för studeraDet måste då attnoteras att

dethåller förändras. Inombör utformas påsig fram till försvarethur att
ledningsorganensjuttiotalet demilitära sedan centralaförsvaret har

planstymingsamtidigt fråni storlek, gåttsuccessivt reducerats som man



199191 detledningsansvar. InomSOU uppdragsstyrning decentraliseratochmot
i och med tillskapan-ledning stärkts3 har övergripandeKapitel civila försvaret en

ÖCB, lednings-samtidigtför beredskapÖverstyrelsen civildet somav
har detfördelas på deolikainom funktioneransvaret organ, som

inom funktion.fredstida ansvaret resp.
88 utredde överbefälhavaren1988 FUförsvarsmaktsutredningI

avseendeledningssystemförsvarsmaktensregeringens uppdrag bl.a.på
produktionsledningen i fred. Somoperativa ledningendensåväl ensom

uppgifter omfattningochnyligen stabernashar de centralaföljd härav
underrättelse-påverksamhet koncentrerasFörsvarsstabensbegränsats.

ledning, försvarsmakts-operativsäkerhetstjänst, övergripandeoch
samt därmedoch denpersonalförsörjninggemensam

planeringen och uppföljningen.samordningen, ekonomiskaförenade
huvuduppgifternaFörsvarsgrensstabernas arbete koncentreras att

förband ochutvecklingen försvarsgrenenssamordna vapensystemav
försvarsgrenensfölja produktioneninrikta ochoch samtatt perso-upp

nalförsörjning.
88 leda försvars-enligt FUrollMilitärbefálhavarnas är att

fredterritoriet leda insatser iövervaka och hävdaförberedelser, samt att
fred leda produktioni krig. skall i ävenoperationer Deoch av

får utökat förnivåerFörbandschefer på lägrearméfcârband. ett ansvar
produktion iledning i krigavseende såväl deraskrigsförbanden som

fred.
utredning med uppgiftnyligen tillsatt göraRegeringen har att enen

ledningsorganisation myndighetsstruktu-ochtotalförsvaretsöversyn av
Utredningenverksamhetsområde.försvarsdepartementetsinomren

ledningenoch skall behandlamilitärt civilt försvarsåvälomfattar som
1991 utredningenI skall lämnakrig. decemberfred ochi både ett

ansvarsfördelning.förslag till uppgifts- ochmeddelbetänkande
förändringarnabedömning pågående ikommer deEnligt vår

samarbetsvillkoren för sektornsledningsorganisationen påverkaatt
följandekunskapsutveckling. Bl. kan tendenserforskning och noteras.a.

kapaciteten stabernavid de centralaminskade görDen att man
i utsträckning tidigare bedrivasvårigheterhakommer attatt samma som

förSamtidigt programinriktning ochi regi.studier ligger ansvaretegen
komma efterfråganutveckling kan ökalångsiktig kvar vilketcentralt, att

försöksverksamhet iläggs ökadunderlag. ochStudie-på aggregeratmer
truppslagscentra inom ochutsträckning vid de arménnyligen inrättade

Forsknings-försvarsgrenarna.vid typförband motsv. övrigainom de
därmed kunna dels påoch FMVs behöver göras,medverkanorganens
stabernascentrala arbete, dels påsätt direkt i de ettaggregeratett mer



praktiskt vid SOU 199191och fáltnära sätt truppslagscentra motsv..mer
En längre delegeringgående och uppdragsstyming Kapitel 3skapar behov

utvärdering uppdragen lösts.hur Den snabba omvärldsutvecklingenav av
och den ofta förekommande underskattningen kostnader och erfor-av
derlig tid för genomföra förändringar gör också det finnsatt att
anledning tidigare inriktning sigpröva står hur försvaretatt börom av
utvecklas. Den försvarsforskningen har på tidgemensamma senare
kommit tilldelas ökande roll för bidra till utvärderingaratt attä en av
totalförsvarets funktion inom viktiga områden. Samtidigt har frånman
forskarnas sida försökt komma konstruktivamed förslag till förbätt-
ringar. Som exempel på denna insatser kan FOAsnämnastyp av
huvudprojekt ubåtsskydd, med utvärdering förmågan till ubåts-en av
skydd i grunda och dess studie samhällets funktion i krisvatten, ochav
krig, med utvärdering förmågan till samverkan olikamellan delaren av

totalförsvaret.av
Utvärderingar åt statsmakterna har genomförts främst inom vissa

i specialområden, har FOA medverkat till studier produktivitets-t.ex. av
utvecklingen inom försvaret. I andra fall har i stället lånat utman
personal till utredningar, där för ledning verksamheten ochansvaret av

utanförslutsatser legat forskningsorganisationen.

3.4 Försvarsindustrins ändrade villkor

Som framgått kapitel 2 sker genomgripande förändringar iav
försvarsindustri.världens Enligt Sipris 1991årsbok har världens

fösvarsutgifter minskat fyra år i efterrad decennier ökningar.av
Handeln med konventionella sjönk 35med 1990. Ned-procentvapen
rustningsavtal och regionala säkerhetsarrangemang påverkar vapenin-
dustrin.

Sverige planerarI den vapentillverkarenstörsta Swedish Ordnance
25kringfriställa sina anställda. sinIatt årsrapport skriverprocent av

USAsSipri vapenindustri ..snabbtatt närmar sigenorma en......kommersituation, leda till grundläggande strukturförändringarattsom
minskningframtidaoch i storlek.en

Omkring 1,5100.000 miljoner anställda i Västeuropas försvars-av
industri har arbeten 1987.förlorat sina sedan Sipri ytterligaretror att
omkring 300.000 kan ha försvunnit inomarbeten de fyranärmaste åren.
British Aerospace enligt källaplanerar slå igen fabrikertvåattsamma
och därmedtusentals mister sina arbeten.man

ÖBI 92 svensk försvarsindustridiskuteras och dess framtida



försvarsindustri har godSveriges199191 InledningsvisSOU uppgifter. sägs att
medi likhet vårtstormakterna,förutomländer,3 fåKapitel bredd. Det är som

avanceradeproducerautveckla och vapensystemland har kompetens att
flygstridkraf-marin- ochinom armé-,funktionernaflesta,viktiför de ga

terna
internationell konkurrens,försvarsindustrin har, isvenskaDen

visatdärigenomharsin produktion. Dendelbetydandeexporterat aven
Penningflödet ochkonkurrenskraft.ochnivåteknologiskasin höga

skrift frånFörsvarsindustrföreningsSverigesenligtanställdaantalet
illustreras nedanförsvarsindustrin1991 Faktamaj om

försvarsindustriSvensk
försvarsmaterielFakturering

Miljarder kr14,7Totalt

ExportSvenskaförsvaret
Miljarderkr6,38,4 Miljarderkr
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ÖB SOU 19919192 beträffandeEnligt skrivs avtalen utveckling och produktion
materiel militära försvaret 85 3till det till den Kapitelmed svenskaprocentav ca

30industrin. Importen kostnaderna och utgörsprocentavser ca av
främst delsystem och komponenter.av

ÖB 92 bedömsI konsekvenserna för försvarsindustrin i olika
exportmöjligheter,alternativ med antaganden iFMV gjortom som

ÖBsamverkan med försvarsindustrin 92grund. I korthet igörssom
följande bedömningar

3.1C alternativen förklaras i avsnittI alt saknas utvecklingspro-- -
Ävenjekt vid robotindustrin. omstrukturering skulle komma tillom en

utvecklingsprojekt förstånd krävs industrins långsiktiga överlevnad.
finnsförusättning först i alt A. Med internationelltDenna samarbeteett

inom flygburetgrund områdena attackvapen eller luftvämsrobotarsom
ÖB stödjakan sådant projekt i alt B.ett
l alt C saknas förutsättningar bibehålla utvecklingsförmågan hosatt

elektronikindustrinden svenska och telekrigföringsområdet.sensor-
och med alt finns förutsättningar förFrån B sensorindustrin medan det

tveksamt det i alt A kan inplaneras tillräckligär utveckling inomom ens
telekrigföringsområdet ñâr bibehålla nuvarande struktur. Medatt utrust-
ning för telekrigforing telemotmedel här endast delar och systemavses

explicit skall användas i sådan krigföring, normala åtgärder försom
god störfasthet.attt systemex ge

Den svenska flygindustrin kan inte bibehålla sin vidareutvecklings-
förmåga i alt C ingen utvecklingpå grund efter grundversionenattav av

39 199394JAS kunnat inrymmas. Redan bedöms flygindustrins
vidareutvecklingsformåga börja avvecklas. Från och med alt B kan
vidareutvecklingsförmåga upprätthållas förstaunder perioden.

inomMed varvsindustrin i alt C inplanerad verksamhet och med
inneliggande exportbeställningar torde nyutvecklingskompetens kunna
bibehållas första hälften 90-talet.under av

Torpedindustrins vidareutvecklingsförmåga säkerställs kortpå
sikt. Ytterligare utvecklingsprojekt därefter. intekrävs Detta har kunnat

i alternativ.inplaneras något
Häsindustrins vidareutvecklingstörmåga säkerställs först i alt A.
bibehållesC endast underhållsförmåga begränsad tidI alt och under en

för vidmakthållande.kompetens
Alt C stridsfordonsindustrin bibehålla vidmakt-medger kanatt en

90.hållandeförmåga utveckling och produktion stridfordongenom av
Vidareutvecklingsförmågan hos ammunitionsindustrin avvecklas i

automatkanonammunition.C vad ochalt pansarvärns-utom avser
för och sprängmedelstillverkning bedöms avvecklasbl krut-Resurser a



artilleriammunition kankvalificerad199191 för utvecklingSOU tidigt. Kompetens av
först i alt B.3 bibehållasKapitel

erforderlig kompetensinnehållaUnderhållsindustrin kommer att
nivå.oavsett

krigsmaterielområdetpå1989 102 UtlandssamverkanSOUI
1970 1988 antalkrigsmateriel2.2 Svensk ettunderfinns export av -

ökade sinammunitionochvisarbldiagram, exportenatt vapenavsom a
1970 till35drygtfrånkrigsmaterielexportentotaladen procentandel av

andel kanminskning ikraftiga1988. Motsvarande80drygt procent
övningsmateriel hareletronik,flygplan. Områdetmilitäraförutläsas en

till1975 sedanoch minskar25 kringandel drygtmed procenttopp aven
tendenser.inga tydligaområden finns1988. övrigaFör10under procent

försvarsindu-harefterfråganisnabba nedgångendenmötaFör att
inte kan betraktasomstrukturering, ännukraftiggenomförtstrin somen

återfinns tabell överutredningennämndadenavslutad. I enovansom
3.1 avkortad återges198889, Tabellföretagförsvarsindustrins som

nedan.

ASEATillhörande AB

stridsfordonochBandvagnarVehicle ABHägglunds

Industrier ABHllhörande Celsius

Ytattackfartyg,ABKarlskronavarvet
ochminjaktfartyg

till ubåtarsektioner
UbåtarABKockums

EricssonTelefonaktiebolaget L MTillhörande

strids- ochElectronics Radarsystem,Radar ABEricsson
eldledingssystem

telesystemRadio- ochRadio Systems ABEricsson

ajärsvverketFFVTillhörande

Flygplansunderhåll ochAerotechFFV
flygelektronik
Finkaliber- och pansarvämsvapen,OrdnanceFFV

minor torpederammunition, samt



SOU 199191
Tillhörande Nabelindustrier Sverige AB 3Kapitel

AB Bofors Artilleripjäser, stridsfordon,
luftväms- och pansarvämsrobotar

ammuntionsamt
Bofors Aerotronics AB Sikten, elektronik och

flygradioutrustning
Bofors Electronics AB Stids- och eldledningssystem samt

elektronikannan
Lindesbergs Industri AB LIABAmmunition
Nobel Kemi AB Nobel
Chemicals AB Krut och sprängämnen
SATech Electronics AB Motmedelsutrustning och annan

elektronik

Iillhörande Saab-Scania AB

Saab Instruments AB Helikoptersikten, ubåtsstyrsystem
och elektronikannan

Saab Missiles AB Sjömåls- attack- och jaktrobotar
Saab Training Systems AB Simulatorer och annan

övningsutrustning
Saab-Scania AB, Saab
Flygdivisionen Stridsflygplan

Yillhörande AB Volvo

Volvo Flygmotor AB Militära flygplansmotorer

Sedan tabellen upprättades har bl följande förändringarovan a
genomförts

1991Fr Bofors,är LIAB och Nobel Chemicals sammanfördamo
med FFV Ordnance till Swedish Ordnance FFVBofors AB.-

Bofors Electronics bildades 1989 och köpte Philips Elektronikin-
dustrier 1990-01-01AB och divisionenövertog för ledningssystem från
Ericsson Radar Electronics 1991-07-01AB. ändrades tillnamnet
NobelTech AB, Nobel Industrier vari även SATech Electronics och
Bofors Aerotronics AB BAAB ingår. Verksamheten inom Lednings-

samlad inomär NobelTech Systems AB. Omstruktreringensystem är



199191 slutförd iSOU helt gruppen.
försvarssi-påindustrigruppCombitech ABSaab-Scania3Kapitel rymmer
InstrumentsSaabochSystems ABTrainingSaabAB,MissilesSaabdan

AB.
internaocksåpågåri koncerneringår störreföretagFör som
tidigarehar förutomElectronics ABRadarEricssonomstruktureringar.

markbun-förmikrovågslänkaroch medrymdområdetinomverksamhet
ibeslutatnyligencivila sektorn attdeninomkommunikationden

starktvolymmässigtmobiltelefoni. Det ärockså påMölndal ensatsa
dennaförResusermoderbolaget.inomverksamhetexpanderande

försvarsdelen.överkapacitet inomfrånmöjligtså långtsatsning tas
neddragningarkraftigaförsvarsindustri medsvenskbildDenna av

avsnittSeövrigt. ävenvästvärlden iidenliknaromstruktureringaroch
2.2

kraft-i Sverigeförsvarsindustrin reageratSammanfattningsvis har
försökerframtiden. Denförförutsättningarnaförändradepå defullt
väsent-företagenförnedläggningar hållaochsammanslagningargenom

påkravenlivskraftiga för mötaoch kompetenser attverksamheterliga
hårdarealltdenkrympande marknaden,dennivåtekniskhög trots
beträf-osäkerhetenmarknaden ochinternationelladenpåkonkurrensen

kommakanhur deSverige och attfrånförfande reglerna export
Försvars-skrift frånreferadeEnligtregler.EGsmedharmoniseras ovan

ochsvenska försvarettillsig leveranserfördelarindustriföreningen
visföljandepåexportleveranser

SummaExportsvenskaTillörFr m
försvaret

ochVapensystem
6.0753.3342.741ammunition
3.3798662.5 l 3Vapenbärare
.92932.001.9281Försvarselektronik

2.037Övrigt 2341.803
14.7266.2738.453SUMMA

1990.ochMkrSiffrorna avserangerovan

för interna-försökt hålla vägarna öppnaalltidindustri harSvensk
ÅÖnskemålen europeiskökadnivånationellpåsamarbete,tionellt om en

bliDet kanförsvarssektom.inomöka ävenförväntassamverkan kan i
olikadeföretagen ochbådeför dettastrukturerfinnasvårt passaratt som



SOU 199191nationernas intresse ökande kunskapsutbyte. För nationerna tävlarav
intresset ökad för 3samverkan, hålla kostnaderna Kapiteloch kunnaattav nere
hålla jämnare med stormakterna främst USA, med önskemålensteg om

bibehålla konkurrenskraft och nationell försvarsprofil. Detatt egen en
finns således olika hinder för fortsatt omstrukturering.en

aktörerSamtidigt naturligtvis de företagsträvar är på mark-som
efternaden försöka lösa sina överlevnadsproblem medan de kanännuatt

förhandla från styrkepostion. Värdet aktivt deltaga i denatten av
europeiska industriomdaningen påbörjats inom försvarsindu-ävensom
strin får för svensk del samverkan med försvarsindustrivägas imot
USA, haft och har betydelse.storsom

Allmänt skall framhållas den svenske kundens äratt engagemang
förutsättning för all inomnästan verksamhet svensk försvarsindustri.en

Samverkan mellan kund och leverantör skapar produkter med värdegott
intenationellpå marknad. Det oftastäven är också förutsättningen en

för exportorder färdigutveckladprodukten är och accepteradatten av
inhemskeden kunden.

3.5 Uttalade behov och satsningar på forskningav
och utveckling

Satsningar på forskning och utveckling har sedan lång tid av
statsmakterna tillmätts betydelse del vår alliansfriastor som aven
säkerhetspolitik för säkerställaoch försvaret har förutsättningaratt att

bli effektivt slagkraftigt.och Den inhemska försvarsindustrin har,att
liksom den allmänna värnplikten, kommit betraktas symbolatt som en
och uttryck för långsiktigheten i alliansfria utrikespolitikvår och förett
beslutsamheten vidmakthållaoch viljan starkt försvar. harDetatt ett
utgjort fördel vi haft de tekniska ekonomiska förutsättnin-ochstor atten

kunna förse försvaret med materiel i huvudsak från inhemskaattgarna
leverantörer.

Dessa grundläggande politiska värderingar kvarstår, det blirmen
nödvändigt hårdare prioritera bibehållas i ochvad bör landetattnu som
öka 3.1. vissasamverkan med utlandet jämför avsnitt I avseendenatt
det mycket vi kan behållaär dock säkerhetspolitisk betydelsestor attav

kompetens inom landet. Vi materielen oberoendemåste säkerställa att
omvärlden nyttjas i kris krig. Vidare framstår förmågakan och attav

vidmakthålla vidareutveckla anskaffade särskiltoch redan system som
angelägen, liksom tillgång till teknisk kompetens områden harpå som

betydelse för försvarets operativa effekt någon intematio-och därstor



1990 108 5SOUJämförtillgänglig. rapporter199191 finnsmarknad inteSOU nell
102 Verksamhet199091och Prop.försvarskommitt19883 årsfrånKapitel

10.kapitel199192, bilagatotalförsvaretinomanslagoch
försvarsbeslutÖB Överbefälhavaren införunderlagsitt92 lämnarI

försvarsforskning ochpåsindärvidredovisar även1992 och syn
ÖB förhuvuduppgifterbör12. Enligt11 ochförsvarsindustri kapitel

fortsättningsvisförsvarsforslcningen attäven vara

utveckling-tekniskadenföljdtillmöjligheterochlarma hot avom-
en,

problemtotalförsvaretslösabeskriva vägarochidentifiera attnya
bedömakunnande,vetenskapligtochutnyttja tekniskt samtattgenom

utvecklingsaltemativ,medmöjligheterochrisker nya
enbartnödvändig kompetens,till sådantillgångsäkerställa som

utveckling ochstudier,ierfordrasochforskning kan genom-somge
förandeverksamhet.

enligtomfattning börförsvarsforskningensDen gemensamma
försvarsmak-förplaneringsinriktningenmedvarieraöverbefälhavaren

ÖB vidmakthållaför92,A i attalternativ utrymmeI gerten. som
rimligmedorganisatoriska nivå,nuvarandepåförsvarsmakten en

huvudsak iförsvarsindustrin ibibehållaförnyelse,materiell samt
ÖB ekonomiskahöjning denomfattning förordarnuvarande ramenaven

medminskningi ställetförordasoch Calternativen B10%. Imed en
ochförsvarsmaktenförändringartill dehänsyn10% med stora som

sikt lägreC måste påalternativ ännuIförsvarsindustrin där genomgår.
övervägas.nivåer

ÖB utvecklings-högaförsvarsindustrin konstaterar attgällerVad
detförsvarsramarrestriktiva görochkomplexitettekniskkostnader,

i industrins kompetensbreddhittillsvarandeupprätthållasvårt att
ekonomisk nivå för försvaretBeroende på3.4.avsnittJämför även

Sverige harvariera.dennavidmakthållamöjligheterna attkommer att
ÖB behöverförsvarsindustriell kompetens ochonödigingenenligtdock

rationaliseringarOmstruktureringar ochförsvarsindustri.siktpåäven en
ochutvecklingentekniskadenfrånutgåendebl.a.fortlöpandeskemåste

initiativ.industrinsske pådockDet måstebehov. eget iförsvarsmaktens
frånÖB omstrukturering utgåendekriterier föratt enanser

skall utnyttja ochkunnavi självabehov måsteförsvarsmaktens attvara
fkrig beroendekris ochvidanskaffade utan attvidmakthålla system vara

inomsäkerställa förmågavi kunnamåsteDessutomutifrån.stöd egenav jsäkrasärskild sekretess vårochmedländerandraområden omgersom



försörjning i avspärmings- SOU 199191eller krisläge och i krig. Det ocksåett är
viktigt inför framtiden vidmakthålla sådan kompetens inom Kapitel 3valdaatt
områden vi intressantutgör inom internationella samverkans-att parten
projekt och vi kan få tillgång till sådan teknologi vi inte själva förmåratt
utveckla.

Tillräckliga underhållsresurser, ammunitionsindustri med ka-en
pacitet för viss beredskapsproduktion vissa delar elektronikin-samt av
dustrin är enligt överbefälhavarens uppfattning är nödvän-resurser som
diga komponenter i framtidaalla industristrukturer. Därutöver utgör
industrier kapacitet tillmed systemsammanhållande förmåga viktigen
grundsten för fortsattsåväl svensk produktion vi kan upprätthållaattsom

god beställarkompetens.en
Överbefälhavaren trycker på behovet ökad styrning och samord-av

ÖBning försvarsforskningen och på behovet övergri-utövarattav en
pande programsamordnande förroll säkerställa de långsiktigaatt
behoven såväl forskning utveckling. För kunna tillgodoseattav som

ÖBdetta avdelar för klarlägga försvarsmaktens långsiktigaattresurser
behov FoU, befintlig struktur för FoU möjligheter till effektiviseringav ,och ledning inomutöva området. Den övergripande långsiktigaatt en
programsamordningen bör inomske beredningsgrupp under ledningen

överbefälhavaren med deltagande från CA, CM, CFV, FOA ochav
FMV. Gruppen bör ha rådgivande funktion och beslut fattas ien
militärledning. En stark koppling mellan överbefálhavarens och FOAs

fortsättningsvisär även nödvändig.programansvar
Överbefälhavaren betonar också vikten ökat samarbete såvälettav

nationellt internationellt för försvarsmaktens behov teknolo-attsom av
gisk kompetens skall kunna tillgodoses. Såväl FMV FOA översom ser
sina möjligheter och förutsättningar till ökat deltagande i nationella och
internationella forsknings- och utvecklingsprojekt i framtiden. Ett
ökande industriellt samarbete med andra måste också sökas.stater

Överbefälhavaren konstaterar utlandssamarbete kan ske i mångaatt
olika former. Militärtekniskt informationsutbyte bidrar till ökade kun-
skaper och möjligheter till verifikation och underlag förger prognoser

hotbildsbedömningar.och Projektsamarbete militära kansystemom
innebära fördelar delade utvecklingskostnaderstora och längregenom
serier, erfarenhetsmässigtär också svårt åstadkomma. Det ärattmen
lättare deIsystem-,uppnå på och komponentnivå. Ickeatt apparat-
projektbundet samarbete på tekniknivå kan undvikasätt deett attvara
långsiktiga bindningar kan hämma direkt projektsamarbete. Detettsom

lättareär åstadkomma och kan förstautgöraatt ett steg mot ett mer
Överbefálhavarenomfattande samarbete. det angeläget reglerattanser



över,utlandssamarbeteföretags199191 ochmyndighetersSOU förvillkoroch ses
IEPG.närmande tillsvensktmöjlighetenKapitel 3 inklusive ettav

För sinförsvarsindustrin inom strate-svenskaDen ramenagerar
förkapacitetsin kompetens ochutvecklaför attplaneringgiska att egen

samtidigttill det svenska försvaret,förbli leverantörframtiden kunnai
verksamhet.konkurrenskraftig och lönsammedfortlever ensom man

försvarsindustrin, hargjort vidutredningenVid de besök, mansom
utvecklings-erhållakompetensenför denbetydelsenpekat på attavegna

förinomkompetensutvecklingen skerdelEnuppdrag. ramenstor av
ochför utvecklautveckling eller uppdragobjektbunden prototyperatt

svenskaoch detväsentligt FMVmycketocksåteknologier. Det är att
ochtaktisktutnyttjaskanförsvarssystemhurstuderatförsvaret har

de bör havilka egenskaperanspråk påavvägdaställa välförmår somatt
köpare.kvalificeradefungerakansamt som

försatsningaremellertid ocksåFörsvarsindustrin attgör egna
därvidväsentlig utgörkapacitet. Enochutveckla sin kompetens post

ochbåde hård-utvecklingföravancerade verktygiinvesteringar av
Vidareutbildningproduktion.för speciellaochmjukvara typer avav
teknikområdeninomforskningsbetonade insatserochpersonal avmer

omfatt-avsevärdocksåprodukter harframtidabetydelse förförväntad
forskningslaboratorier ochifrån centralagåttning. Tendensen är att man

anslutningiutveckling kompetens näralångsiktiggenomför även avmer
inflytandedirektproduktion och medutveckling och etttill pågående
efterfrå-marknadensframtidabedömning denaffärsområdenasfrån av

konkurrensvillkor.ochgan
efterfrågan på försvars-krympandesituationen medrådandeIden

försvarsindustrin växandevisarutvecklingsobjektfärre ettmateriel och
inriktad verksamhetciviltländer,med andrabådeför samarbeteintresse

försvarsforskningen.statligaoch den
Överstyrelsen forsknings- ochi sinberedskapcivilför anger

civil beredskap,studier förochGrundläggande forskningstudieplan
ÖCB syftar tillstudieverksamhetenforsknings- och1991 attaugusti att

civila försvaret.detutformningfunktionelleffektiv ochtillbidra aven
villkorde ochkunskaperbyggabl.a.skeDetta kan att omuppgenom

åtgärder,försvaretsför det civilastyrandeförutsättningar är genomsom
för detolika åtgärderutformningen slagsimedverkaföreslå ochatt av

utgångs-inriktning och depåverka denochcivila försvaret, attgenom
ÖCBcivila försvaret.fast för detläggerstatsmakternapunkter som

funktionsövergripandestudierochforskningplanerar gemensamt,av
respektiveDärutöver behandlarcivila försvaret.för detintresse

ochstudieverksamhetforsknings- ochmyndighet denfunktionsansvarig



199191SOUfunktionenshänföra till den enskildaden utveckling närmast är attsom
3Kapitelstudierbehov forskning och tillgodosesbehov. civila försvaretsDet av

försvarsforskning,förtill del inom för programmet gemensamramen
militärt försvarsärskilt har anknytning till ochi frågeställningar som

totalförsvarets funktion. Till del tillgodoses behovensamlade genom
främst universitetsamarbete forskningsproducenter, ochmed andra

organisationen.studier inom denhögskolor och genom egna
forskning inom civilt försvarFunktionsövergripande studier och

ÖCB huvudsyften. första kunskaperenligt Det är byggahar två att upp
förutsättningar, militäraden civila det hotetsberedskapens t.ex.om om
konventionella och ABC-stridsmedelutveckling, verkan av vapenom

samhällsutveckling betydelse för civilt försvar. andraDetsamt avom
funktion,huvudsyftet kunskap det civila försvaretsbyggaär att upp om

civila försvarets förmåga lösaanalysera det samladeatt attt.ex. genom
sina uppgifter under olika förutsättningar.

Sammanfattningsvis således forskning utveckling,har den och som
bedrivs inom totalförsvaret, till uppgift dels allmänt bidra till detatt att

totalförsvaret utformassvenska kan med värderingar och egetegna
specifiktkunnande grund, dels bidra till dess försörjningattsom mer

materiel långt möjligt kan ske från inhemsk industri.med så Verksam-
bedrivs olika producenter och skiftande styrnings-heten många medav

finansieringsvägar. beskrivsoch Detta utförligt i kapitel.nästamer
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4Kapitel

totalförsvaretförling

förmyndigheter i försvaretsViktigare4.1 system
utvecklingforskning och

statsmakterna uttalatharinom försvaretMyndigheter ett avsom
utvecklingför forskning och ärproduktionsansvar

FortF,fortifikationsförvaltningen
materielverk FMV,försvarets

FOA,forskningsanstaltförsvarets
militärhögskolan MHS,

FFA.försöksanstaltenflygtekniska

myndigheters uppgifter ochbeskrivs kortfattat dessaHär resurser
området.inom

FortF

forskningför den och utvecklingproduktionsansvaretFortF har
10anslagspost milj. kr. förmindrefinansieras över om caensom

FöGl. Gemensam försvars-forskning inom anslagetfortiñkatorisk
huvudsakligen inom FortFs forsk-Verksamheten utförsforskning.

och i första20 hand stödomfattarningsavdelning personer, gercasom
projekteringsverksamhet.FortFstill egen

FMV

utvecklingforskning ochproduktionsansvaretFMV har för den
materielanslag, delsmilitärafinansieras dels det försvaretsöver ensom

robotteknik15 milj. flyg-kr. ochanslagspost för skepps-,mindre om ca
förra delenGemensam försvarsforskning. DenFöGl.anslagetinom
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beskrivs i det följande 4.3. Den SOU 199191avsnitt delen utförs huvudsak-senare
ligen vid FFA och skeppsprovningsanstalt SSPA, på uppdrag Kapitel 4statens

FMV i första hand resultaten föranvänder vidmakthålla ochattav som
utveckla sin beställarkompetens vad gäller försvarsmateriel.

FMV har 3 000 anställda personår, 85 % sigägnar åtca varav ca
leda, administrera i forskning,och medverkaatt utveckling och mate-

rielanskaffning. Myndigheten organiserad iär huvudavdelningar försex
central ledning, kommersiell verksamhet, armé-, marin-, flygma-resp.

teriel och fackfrågor.gemensamma

FOA

FOA har för hela och produktionsansvaret förprogramansvaret
den helt dominerande delen forskningden och utvecklingav som
finansieras över anslaget FöGl Gemensam försvarsforskning ca 475.milj. år.kr. Vidare bedriver FOA verksamhet finansieras överper som

UDF5.anslaget Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och
nedrustning ca 17 milj. kr. år. Slutligen bedriver FOA verksamhetper

redovisas IOOO-kronorsanslagetöver FöLl Försvarets forskning-som .anstalt Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet omslutning 90 milj.ca
kr. år.per

1070FOA har anställda personår, och är organiserad i femca
huvudavdelningar, centralt kansli och programsekretariat.ett Vidett
huvudavdelningama verksamhetenär inriktad Försvarsana-mot resp.

verkan och skydd;lys; Vapensystem, Informationsteknologi; ABC-skydd;
prestation och funktion.Mänsklig Det centrala kansliet försvarar

administrativa funktioner, och programsekretariatet förgemensamma
inriktningen verksamhetden finansieras över anslaget FöGl.av som

MHS

för militärhistoriskadenSkolan forskningen inom försvars-svarar
Verksamheten bedrivs huvudsakligenmakten. inom skolans militärhis-

toriska avdelning 6omfattar Den kostar 3 milj. kr.personer.som ca ca
år, och finansieras FöF9. Militärhögskolan.anslagetöverper



199191 FFASOU
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FöL2.anslagetfinansieras öververksamhetbedriverFFA som
verksamhetår,10 milj. kr.caförsöksanstalten samtFlygtekniska per

försöks-FlygtekniskaFöL8.OOO-kronorsanslaget1redovisas översom
120omslutninguppdragsverksamhetIntäktsfinansieradanstalten ca

milj.kr..
forskninguppdragsfmansieradförinstansencentraladenFFA är

främja utveck-skallområdet. Denflygtekniskainom detprovningoch
utveckling ochtillbidralandet ochinomflygteknikenlingen av

svenskadenmaterielplanerFörsvarsmaktens samtgenomförande av
och robotsystem.flygplan-tillverkaochutvecklaförmågaindustrins att

pågår,personalminskningbetydandeen250 anställdaharFFA ca
flygsystem-aerodynamik,föravdelningarorganiserad ioch är tre resp.

stödenheter.antalhållfasthetochteknik ettsamt

försvarsforskning4.2 Gemensam m.m.

Inledning4.2.1

MHSforskningmilitärhistoriskadenbeskrivsföljandeI det som
FOA harförsvarsforskningdenochbedriver, somgemensamma

genomför.ocksådelentillför och störreprogramansvar

uppgifterInriktning och4.2.2

forskningMilitarhi§torisk

militärhis-bedrivaMHS skallregleringsbrev1991 års attI anges
intereglerasinriktningForskningens närmareforskning.torisk av

statsmakterna.
militära försvaretsavseende detforskningsprojekt pågårantalEtt

ochförsvaretmellansamspelet1900-talet, ochutveckling under sam-
Östersjöproblemen pågår,avseendeprojekthällsutvecklingen. Ett stort

medpågår arbeteVidareinstitutioner.utländskamedsamarbetei en
vidundervisningenmedverkan imilitärhistoriasvenskilärobok samt

MHS.
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1991 regleringbrev regeringen,I efter viss bearbetningårs anger
förslag, följande förmyndigheternas inriktning verksamhetenav

Försvarsforskningen skall fungera länk mellan veten-som en
teknikens möjligheter och totalförsvarssektornsskapens och behov.

Den skall för de insatser för applicerakrävs vetenskapligtattsvara som
och tekniskt kunnande på problem totalförsvaret ställs inför, ochsom
överbrygga grundforskningavståndet mellan och sektorns tillämpning-

Försvarsforskningen skall till övervägande del tillämpadutgörasar. av
forskning. skall också kunna inslagDen ha grundforskning,av om
nödvändig saknas otillräckligsådan eller bedöms vid universitet och
högskolor eller motsvarande institutioner.

Försvarsforskningens huvuduppgift bidraär till totalförsvaretsatt
utveckling anpassning till förändradeoch villkor. Den gemensamma
försvarsforskningen skall därvid

visa hot och möjligheter till följdpå den vetenskapliga ochav-
tekniska utvecklingen,

utnyttja vetenskapligt och tekniskt kunnande identifieraattgenom-
och beskriva lösa de problem totalförsvaretvägar haratt attnya

samtidigt risker möjligheteroch bedöma och med dessamöta
tillsammans med ansvariga totalförsvarsmyndighetervägar, samt

aktivt driva nödvändiga förändringar,
bidra till realisera tillgång tillvägar säkerställaatt attnya genom-
sådan nödvändig forskning kankompetens, enbart ochsom ge som
erfordras i studier, utveckling och genomförandeverksamhet.

Huvuduppgiftema för i regleringsbrevetFOA attvaraanges

följa och analysera tekniska och vetenskapliga ututvecklingenden-
områden totalförsvaret ochinom betydelsefulla för härvidärsom

imedverka prognosarbete,
framföra önskemål totalförsvarsintressant grundforskning vidom-
svenska universitet och högskolor,

utformningen miljöunder-analysera medverka iolika hot samt av-
lag, i

forskning studier för värderingbedriva tillämpad och stödsom av-
Försvarsmaktens funktioner och för konventionellstruktur, system
krigtöring,

teknikerforskning för finna metoder ochbedriva tillämpad att som



konventio-områdena199191 inom bl.a.effektförsvarsmaktensSOU förbättrar
ochledningssystemtelekrigföring,ochKapitel 4 nella vapensystem,vapen

funktioner,människans
totalför-civilastudier rörande detforskning ochtillämpadbedriva-
ochfunktioner vid kriseruppgifter ochförutsättningar,svarets

konventionellt krig,
rörande totalförsvaretsstudierochforskningtillämpadbedriva-

konventio-krisfunktion vid ochsamladeförutsättningar desssamt
krig,nellt

totalförsvaretsavseendestudierforskning ochtillämpadbedriva-
ochstridsmedel A-, B-icke-konventionellaskydd mot
återkommandestatsmakternasförgrundC-stridsmedel bl.a. som

tillhänsynstagandesvensktmål förinriktning ochprövning av
stridsmedel,dessa

fredstidatotalförsvaretsavseendeforskning och studierbedriva-
produktion,ochledning

samladeforskningentillämpadedengenomföra viss del somav-
problemområdensådanaför störrefunktionsorienterade insatser

aktualiserar,huvudavnämareforskningensbl.a.som
universitet och hög-samarbeta medforskningentillämpadei den-
omställningar,snabbatillmöjligheterbevarademedskolor,
utvecklingsarbetetill sådantsamlade förslaglämnaregelbundet-

forskning aktualiserar,tillämpadeanstaltensresultaten avsom
försvarsforskningicke-statlignödvändig,beredskap ersättaha att-

avvecklas,som
forskningplaneradpågående ochöverblick genomförd,överskapa-

totalförsvarsanslag.olikafinansieras viasom

bedrivaregleringsbrevetiUppgiften för FortF attvaraanges
fortiñkatoriskt skydd, ochområdetinomforskning och studiertillämpad

områdetoch studier inomforskningtilllämpadproduceraFMVför att
robotteknik.flyg- ochskepps-,

försvarsforskningIndelning4.2.3 gemensamav

omfattade budgetår-underförsvarsforskningenDen gemensamma
fem delprogram totalti och490 in denmilj. kr. FOA delar199091et ca

tabell.följandeprojektområden enligt50-talett



Omfattning Antal SOU 199191pro-
Kapitel 4

Forskning avseende försvars- 342 36
maktens funktioner för kon-
ventionell krigföring

Forskning civilaavseende
försvarets funktioner i kris
och konventionellt krig

Forskning avseende totalför-
förutsättningarsvarets samt

l funktion i kris och konven-
tionellt krig

Forskning avseende skydd 79 6mot
C-stridsmedelA-, B- och

Forskning avseende totalför- 19 4
fredstida ledningsvarets

och produktion

Summa delprogram 477 53

FOAs bygganslag Fö F6 13 -

Toglsumma 1% §3

Indelningen tillär anpassad den f.n. tillämpade metoden för
inriktning och dimensionering den försvarsforskning-av gemensamma

Metoden innebär FOAs förslag till regeringenatt utarbetas ien.
samverkan med berörda totalförsvarsmyndigheter. Vad gäller försvars-
maktens myndigheterg diskuterar FOA inledningsvis förslag medvarett

i och de berörda myndigheterna. Dessas yttranden samlas hos 0B,en av
bereder underlag för diskussion i militärledningen formernaett försom

ÖBdenna beredning f.n..övervägs Efter diskussionen ställning ochtar
överlämnar sitt förslag till FOA. Slutligen utformar FOA sitt förslag till
regeringen. FOA utvecklar f.n. motsvarande beredningsprocessen

myndigheterna inom totalförsvaretsgentemot civila del.
Indelningen används i FOAs preliminära programplan för perio-



olika delprogrammen,beskrivs de199293-9596.199191 planenISOU den pro-
utförligt.projektenochjektområdena4Kapitel

försvarsforskningenanvändningintressenters4.2.4 Olika av

projekt-delprogram,försvarsforskningen, dessDen gemensamma
desstotalförsvaret,förtillolika sättprojekt påoch är nyttaområden

tillprojektområden ärFlera nyttaproducenter.ochledningsorganolika
olikaflera avnämare.för

kunskapintressehandi förstafinns attnivåstatsmaktemas ettPå av
totalförsvaretvilkendenförs in ilämpligt sätt agerarpå genomprocess

iintressedirektockså attfall finnsvissautvecklas. I ettoch avmera
grundadtill kunskaptillgångfåregeringskansliets arbeteförhandförsta
frågorgällerstudier. Detkvalificeradeoch t.ex.forskningtillämpadpå

målinriktning ochfrågorsäkerhetspolitiskstrategisk karaktär, omav
stridsmedel A-, B-icke-konventionellaskyddtotalförsvaretsför mot

funktion ochtotalförsvaretsdet samladestudierC-stridsmedel,och av
utformning.ledningssystemetsplanerings- ochfrågor om

tillindelningFOAsenligtprojektområdenExempel på som
Totalförsvaretsstatsmakterna årförunderlagväsentlig del ger

militärtcivilt ochmellanBeroendetstruktur,ochmålomvärld,
kärnvapen.och skyddfrånförsvar och Hot mot

underlag förförsvarsforskningen attöverbefälhavarenFör ger
inver-konsekvenser ochstrategiskautvecklingenstekniskadenbedöma

i utformamöjligheterpålandet att stortpotentiella hotkan på samtmot
försvaret.svenskadet

ÖBs framtidaför denbådeplaneringochstudierMyndigheten
utnyttjandestridskrafternasförochförsvarsmaktenutformningen av

för värderingmetoderkunskap,aggregerad tekniskstödbehöver avav
granskningområdenutvaldafunktioner, och påförband och aven

fungera tillfreds-försvaret kan väntasinomfunktionerviktigahuruvida
ÖB behöver slussasslagdettaunderlagMycket detställande. somavav

viss utsträckningiochoch FMV, utgörförsvarsgrenarnavia en
ÖB får inivåer. ocksålägrestudier pådetaljeradebiprodukt meraav

grundad påvärderingsjälvständigaochFOAs samladefrågorolika
medförtrogenhetöverblickochteknisk-vetenskaplig insiktsåväl som en
sinframförakanal förEn centralproblem.funktion ochförsvarets att
ideltarregelmässigtgeneraldirektördessFOAhar attgenomsyn

överläggningar.militärledningens
förunderlagtill väsentlig delprojektområdenExempel på gersom

58



ÖB SOU 199191Försvarsmaktens struktur, Kontroll operativaär systemsav
funktion frånoch Hot och skydd kemiska vapen. Kapitel 4mot

och den ledningenF har likartadeoperativa behovörsvarsgrenanza
ÖB fådet gäller stöd för den långsiktiga utformningennär ochattsom

förnyelsen ansvarsområde. Frågeställningama blir dock min-resp.av
dre oftaaggregerade. De är knutna till de studier försvarsgrenamasom
bedriver inför beslut utveckling och införande typerom av nya av
förband Såväl FOAoch FMV lämnar här underlagsystem. som om
tänkbara prestanda och kostnader för möjliga såvälsystem, egna som
ñentliga, bidrar med värderingsunderlag.och

projektområdenExempel på till väsentlig del underlag försom ger
denna nivå Pansarvärnssystem, Fysisktär tillskydd egna vapen-
bärare och Utbildning.

Det civila försvaret och dess funktionsansvariga myndigheter har
i princip likartade behov forskning och utveckling det militäraav som
försvaret. Några skillnader finns dock och delvis andra villkor. Detger
militära försvaret centralstyrd och enhetligär organisation, medanen
det civila försvaret speciellutgör aspekt på verksamheten inom snarten

ÖCBvarje sektor samhället. Trots existensensagt centraltav av som
sammanhållande myndighet möjlighetenär verksamheten inomatt styra

civila försvaretdet långt mindre inom detän militära försvaret. Det
handlar försöka påverka samhällsutvecklingen beredskaps-såatt attom

Kapacitetenhänsyn för utveckla civiladet försvaret mindreär äntas. att
militära försvaret.inom dessadet Av annorlunda förhållanden följer att

villkoren för nyttiggöra och föra kunskap frånöver forskningsvärl-att
blirden annorlunda.också

Exempel på projektområden till väsentlig del förunderlagsom ger
försvaretdet civila Kritiska samhällsfunktionersär sårbarhet,

Metodstöd till civilförsvar Studieroch ABC-skydd.av
viktig delEn den förnyelse utvecklingoch sker i totalför-av som

vid skolorsker och utvecklingscentra för olika funktioner.svaret
med forskningsvärldenKontakt både vid universitet och högskolor och

vid totalförsvarets forskningsorgan avgörande för kvaliteten iäregna
utbildning ochden den utveckling sker. Av tradition sådanaärsom

kontakter utvecklade. En utöka dem har docksträvan påattsvagt senare
tid urskiljas.klart kunnat

materielverkFörsvarets har behov kunskaper från forskningett av
försökoch och för sintekniska studier väl kunna sköta uppgiftatt att

anskaffa, och underhålla försvarsmateriel.vidmakthålla Det handlar om
kunna kravspecifikationer med avvägningutforma god mellanatt en .kostnader, kunna jämföra och konkurrerandeprestanda och värderaatt



indu-frånfärdiga produkterkvalitet och199191 granskakunnaSOU alternativ, att
skapas förvillkorså att4 och kunnaKapitel strin attatt gynnsammaagera

inom landet.och utvecklasvidmakthållserforderliga kompetenser
Även övervägsinternationell marknadinköp påområden därpå en

för kunnakompetenstillräcklig inhemskväsentligt ha attdetär att
under-tillförlitlighet,realiserbarhet,olika prestanda,värdetbedöma av

också ofta frågautvecklingsmöjligheter, Det är attochhålls- etc. om
isystemsammanhang detvidareidelsysteminköptatekniskt integrera ett

förhållanden.till svenskademochförsvaretsvenska att anpassa
kompetentkunnandeochha kompetenskunna attFör att vara en

FOAFFA ochindustrier, konsulter,uppdrag påFMVläggerköpare ut
funktionsstudier realiser-ochförsöksutrustningar, görautvecklaför att

nyckelteknologier, beräknings- och mät-utvecklabarhetsprövningar,
också istödsVerksamhetengenomföra granskningar.ochmetoder

främst försvars-frånuppdragbetaldamedverkangradbetydande utanav
synpunkt denFMVs utgörFOA. Urvidkunnigatekniskt personer

medverka tilluppgiftviktigasteförsvarsforskningens attgemensamma
uppgiftväsentligköpare. EnkompetentuppträdakanFMVatt som en

föroch underlagmed metoderbidradärvid fyller ärden attsom
värderingar.kvalificerade

förväsentlig del underlagtillprojektomrâdenExempel på gersom
precisionsstyrdaTeknik förtelekrigföringHuvudprojektFMV är ,

Flygmedicin .ochvapen
tekniska bidragviktigastedetofta påFörsvarsindustrin pekar att

FMV kanstyrningdenfrån försvaret utgörsfår son ge somavmansom
industrin främstvärde fårFOA harKontakter medköpare.kompetent

kompetensutvecklingenlångsiktigatill denbidragfåför ettatt egna mera
till FMVzs köparkompe-FOAbidragdetindirektoch gersomgenom

tens.

forskningsresultatvissaVidareutveckling4.2.5 av

ÖB, FMV beslutarochhand försvarsgrenarnai förstaDet är som
finansieringvidareutvecklas med överidéer skalltekniskavilka somom

denbeslut skapas bl.a.för sådanaUnderlagmaterielanslagen. genom
underla-försöker förbättraFOAförsvarsforskningen. atgemensamma

delsolikade prq ektomrâdena,faktiska inomarbetetdetdelsget, genom
förslagom idéer. Ilämna sådanainventera ochsystematisktattgenom

ÖB forskningsprojekt därföljande1991 FOA tillanmäldefebruari
fram tll teknikdemon-förtsflertalet fall hariforskningsarbetet, ensom



stration, har nått så långt fortsättning SOU 199191i form utvecklingsarbeteatt en av
finansierat försvarsmakten borde övervägas 4Kapitelav

motmassekanon,
höghastighetsraket,-
lasertändsystem,-
hydroakustiskt informationssystem,-
laserradar störfunktion,med-
lasersystem för sjömätning och kartläggning,-
frekvenshoppande radiosystem för kortvåg,-
lägesbestämningssystem bl.a. frekvenshoppande truppradio,mot-
fjärrstyrt nätstörsändarsystem,-
beslutsstödssystem inom ABC-området.-

FOA i fortsättningen lämna samlade sådana förslag årligenattavser
till 0B OCB.och

4.2.6 Uppföljning och utvärdering

Uppföljningen den försvarsforskningen görs påav gemensamma
flera FOAInomsätt. görs kvartalsvis uppföljning huvudsakligenen av
ekonomisk Halvårsvis görs resultatorienterad uppföljningart. en mera

omfattar bl.a. forskningsresultat och kompetensutveckling. Isom an-
slutfördaslutning till huvudprojekt har gjorts interna utvärderingar av

arbetssätt. fortsättningenoch I avnämarna direktnytta avses engageras
i utvärderingar.sådana

Utvärdering verksamheten i vetenskaplig kvalitet ärtermerav av
inte enhetlig inom FOA. Vad gäller ABC-skydd vid FOA 4 och
humanvetenskap vid FOA 5 görs vetenskaplig bedömning projekt-en av
förslag, grund för beslut projekten. En omfattandeatt startasom en om

forskningsresultatenpublikation i vetenskapliga skrifter stödjerav
kvalitetskontrollen.

finnsDet antal forskningsinsatser kommit tillett konkretstort som
och dokumenterad för totalförsvaret. Några exempel följande.ärnytta

Samhället ochkris krig Genom svit studieri har samhälletsen av
funktion och särskilt beroendena mellan militära och civila funktioner
uppmärksammats. Studierna har också lyft fram de mjuka funktionemas
socialtjänst betydelsem.m. för totalförsvarets funktion.

Nya FOA har under lång tid bedrivit forskningpansarvärrzsvapen
raketmotorer, eldrör, utskjutning stridsdelar Underom av m.m. senare



tlli förslaginsatserna199191 grundläggande typerde omsattsSOU har avår nya
med högochsnabbtmåletde nårkännetecknas4Kapitel attavsomvapen

förbättrats.räckvidd harmöjligOcksåsluthastighet.
laserteknik,incminsatsersinaFOA harLaseneknik genom

såvälutvecklingenbidragit tillutformaframför allt apparater,attgenom
detiför störninggäller laservadspaningförgäller laser senarevad som
betydel-laserhotetslarmsignalverkatharfallet omett system somsom

se.
särskiltFOA harABC-skyddetsmnktion ettVärdering ansvarav
lotutvecklingentillfunktion med hänsynABC-skyddetsvärderaför att

dettavärderingarövergripandeutveckling. Detotalförsvarets avoch
ochstatsmaktemasföringångsvärdeviktigtFOA ärgörslag ettsom

ABC-skydd.satsningar påtillställningstagandenmyndigheternas
förbätt-flygstridsdriktutvecklatFOA harFtygstridsdräkt somen

svängprestanda.JAS-flygplanetsutnyttjafulltmöjligheterna utattrar

definansierad överutvecklingForskning och4.3

materielanslagenmilitära

Sammanställning4.3.1

199091 199192Budgetår

3.6342.903Armén
2.312.605Marinen

6.540 6.291Eygvapnet
265 227Operativ ledning

i Mkr.1991 uttrycksfebruari ochi prislägeangivnaAnslagen är å

utveckling finansierasobjektbundenickeobjektbundenSåväl som
materielanslagen.över

respektive icke objekt-objektbundenDeñnitionema för vad ärsom
1.3, olikaavsnittutredningensiföljer,utveckling nämntsbunden som

förFMV,huvudavdelningvilkenpraxis beroende svararsom
buslgetsituationen.exempelvisvariera medPraxis ocksåkanarbetet.



199191SOUföruppskattning, FMV närvarandebästaNedanstående denär som
4Kapitelkunnat göra.

199192Budgetår

539B2 480anslagetArmén
277C2 252anslagetMarinen
3.1742.084D2anslagetFlygvapnet
83122Anslaget E4

i
Därav

i 199192199091Budgetår

80107anslagetArmén
1010C2anslagetMarinen caca

293288anslagetFlygvapnet
Dynai

i 4251Anslaget
1

199091 planerade utgifterutfallSiffrorna resp.avserovan
1991199192 i prisläge februari

50 chefens förtidigare varit Mkr och arménAnslaget har ca1å förinriktning 30 -35 redovisade år arménframtida Mkr. Härär var
f nedan.exceptionella FOSIND-medel sebl tillkoma

enligt inrikt-planeradFoU-andelen i halveraskommer stort att
ning.

objektbunden utvecklingför icke gårAv ovanstående totalsummor
15 2085 till medan %80 industrin i form uppdrag resten caavca --

å 60 till universitet och högskolor50 Mkrår. Andelentillgår FOA ca -
uppskattningsvis 1 %.sigrör om

199091198990 beslöt riksdagen tillföraochbudgetårenFör att
inom vissahandlingsfrihet områden därför bibehållasärskilda medel att

riskeradeuppdragpå grund brist påförsvarsindustrin attannarsav
FÖSIND-Medlen härkapacitet för utveckling. benämnsbehöva avveckla

medel.



199191SOU
planerings-under deni sammandraganskafningsabjekt4Kapitel Viktigare

19972002 enligt planerna19921997 ochperiodernaomfattartid som
ÖB kan förekommai tidplanerskillnaderredovisas inte92.i Här som

alternativenmellan de bägge

Armén
Alternativ BCAlternativMateriel

AUAU95Pansarskott
AUräckviddmedellångLv -
ASTRIX pv-granat -
AAHaubits F
AUArtilleriammunition pv -

BONUS
AArtilleriammunition pv -

5Gustaf
AAskyddsmaskNy
AAmod.,Stridsvagn renov.,

mörkerf.
AAmörkerförmgga55Pv-robot
AA56, mörkerförmágaPv-robot
AA70Robotsystem renov.,

modif.
wA UAU9000Telesystem
LAAkortvågssamband90KV

AAstridsvagnNy

anskaffninginnebärABeteckningar
utvecklingviss i Sverigeanskaffning medAU

i alternativkostnadsram Bänanskaffning i lägreA
anskaffningingen-

förlandet kostnadeni utgörutvecklasarmésystemFör som å
anskaffningskostnaden. atotala10-25 % dencirkanormaltutveckling av i



199191SOU
Kapitel 4

Marinen
C Alternativ BAlternativMateriel

AAStridsledningssystem
f AUAUytsuidsraqyggrxcvss

AUAUytstridsfartyginindreYSM
Ai ANorrköpingRobotbåt

modifiering
AUAU2000Ubåt
AAGotlandTillsatsmaskin ub
ANäckenTillsatsmaskin ub -
AAGotlandUbåt

AUAURöjdvkfartvg, nytt
AUAU2000 sjöfrontssystemSFS
AAaktivHydrofon, fast,
AABataljonsluftväm
AAAmfibiebátar

AUAUminaNy
AUAU62Torped
AUAU45Torped
AAkustrobotTung
AUAU15 MRobot

innebärABeteckningar anskaffning
AU anskaffning i Sverigemed viss utveckling
A anskaffning i lägre i alternativkostnadsram än B

ingen anskaffning-

kostnaden förutvecklas i landet utgörFör marina system som
10 25 anskaffningskostnaden.utveckling % den totalanormalt cirka av-



199191SOU
4Kapitel

Flygvapnet
BAlternativCAlternativMateriel

luftbevakningStridsledning,
AUAU90Stri1C
AUspaningsradarFlygburen -
AUAUkommunikationssystemRAS

Stril
AUAUStriCOptioner

Jakzflyg . AUAU3790 JARAS
AUtypförbättrirg46PSRadar -

39JAS
AUAUMotmedel
AU39 B -
AUAUSimulator
AAjaktrobotNy
AAautomatkanonAmmunition
AUAUSpaningilcapsel
AUAUBombkapsel

Transporçflygøch
helikopterjörband

AA85TPErsättning

anskaffninginnebärABeteckningar
SverigeiutvecklingvissmedanskaffningAU
alternativ Biänkostnadsrami lägreanskaffningA

anskaffningingen-

för utveck-kostnadeni landet utgörutvecklasflygsystemFör som
anskaffningskostnaden.totala50 den%25cirkanormaltling av-



4.3.2 Materielanskaffningsprocessen SUO 199191
Kapitel 4

susenz5 seme-
PROTOTYPurvscxuue

TKTSK F5UTVÄRDEKING.BEHOV
PRODUKTION

R uns MODIFIERING
UNDERHÅLLm ATS
UTBILDNING

TEKNISKA
PRELIMIDÅÃRMÖJUGHETER

SPECKT°NSPECIF|KAT|ON PRODUKT
FMV
FOA

INDUSTRI
UoH
MFL

Här skall inte anskaffningsprocessen och framför allt inte de
organisatoriska under skilda delar diskuteras iansvaren av processen
detalj. Dock förtjänar påpekas karakteristikaantal iatt ett processen,

iden praktiken genomförs.som
Tiden för genomlöpa hela kan lång, specielltatt processen vara om

brist på ekonomiska får problem genomförat attex genomman resurser
arbetet i den takt ursprungligen planerats. tidsutdräkt 10Ensom om -
20 inte ovanlig forår är objekt från förstastörre det de ideérna omsätts

spelkort,till k ingår i taktiska studier och preliminär ekonomisks som
planering, till dess de första serieexemplaren producerats. Ofta detär
behovet omsättning viss materiel flygplan,nytt robot, etc.,av av ny

väljerMan möjligt påbörja studier forstartar attsom processen. om en
materielomsättning så lämplig frigörs frånpersonal pågåendesnart

Anledning tillprojekt. detta dels FMV, industriär m.fl.att som
i utvecklingsarbete då har kapacitet för uppgifter, delsengageras nya

kompetensen hos personalen behöver kunna vidareutvecklas i taktatt
Denmed kommande krav. situationen tydlig förär verksamhetmest

inom smala nischer specialistkompetensendär med nödvändighet är
produktinriktad,mycket framtagningexempelvis vidsom av nya
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20 år.199191 omsättningstaktenSOU torpeder. Där är ca
mellan berördsamarbeteplanering i näralångsiktig4Kapitel Behovet av en

undvikermed dettaLyckasuppenbar.stabFMV ärochindustri man
medsigkan klaraochresursbehovetisvängningar enstoraman
mindreellerarbetarspecialistkader,litenförhållandevis mersom

anskaffningscyklerna.kontinuerligt över
förkapacitetorganisationerna harutvecklande attdefallI de

tillämpningarfleraförutvecklingsprojektnärbesläktadeiengageras
olikamellanexempelvissamordning,helst ocksåkrävstidenöver

utnyttjanderationelltsåanskaffning, för ettatt avförsvarsgrenars
tillverkningutveckling ocheffektivmöjligt. Ennyckelresursema som

iinvesteringartillika medanställdadeförutsätter merpartenatt av
intres-Sammautnyttjas fulltkankontinuerligt ut.produktionsapparaten

givetvisfinnspersonalresursernabeläggningjämnskapaför att avense
organisationer.beställarensinom

viavid UoHgrundforskningfrånvi sällan hela vägengårSverigeI
teknisk-teknikdemonstrationer,studier, försök,forskning,tillämpad

serieutvecklingtillfunktionsmodellerutvärdering, etctaktisk av ny
forskningsområdeninomhändervi vadföljerallmänhetlmateriel. som

kunskapertill dessavvaktarförsvaret ochför attintressekan ha nyasom
komponenter,i formresultattillämpadehar nått nyanyaavmer

för fartyg,luftförsvarförsystemtankarför datorer,operativsystem nya
reaktionstiden långOftaliknande. ärhotbilder ellerkonkretiserade nya

iförändringarellerpåtagliga framsteglarmsignalerinnan om-om
dockbetyderDettaanskaffningsplanerna.objekt itillledervärlden nya

omvärldendenunderlägsen tarvi utvecklarmateriel ärdeninte somatt
på redanviexempel på att tafinns mångaDet attfram. varagenom
tekniskochtaktisksystemarbeteteknik ochutvecklad gottettgenom

internationellt.sighävdatvälmycketprodukter,tillframnivå nått som
utvärderingar mellanjämförandeochexportframgångarvisasDetta av

materiel.utländskochsvensk
inomenighet nåttstid innanrelativt långallmänhetiDet tar

Varje aktörtillämpa.aktuellkunskap kanled attaktörernas att varany
förinitiativ ochmöjlighetbåde att tasjälvoftasthar att ta ansvaregna

tillräckligtvärderas.och Ettutredskunskapkonsekvensernaatt nyav
I denför enighet.förutsättning nånödvändig attsakunderlag är en

aktuella ochofta konkurrensuppstårvärderande fasenochutredande om
ellerförattraktivaarbetsuppgifter, bedömspotentiella personersom
tillibland stimuleraarbetet,ibland försvårakanorganisationer. Det en,

frågorna. lbelysningytterligare av
stridsekono-Aanvändningen och dettaktiskabedömning denEn av



miska värdet tilltänkt produkt måste iterativt SOUav en flera 199191ny upprepas
gånger för förgrund avbrytaatt utvecklingen iatt tid,ge produkten Kapitel 4om
inte håller måttet, eller för forma specifikationatt så prisprestandaen att
blir väl införavvägda fortsatt arbete.ett

Under hela den anskaffningsprocess, schematiskt illustreras isom
figuren iöverst avsnittet, finns innefattar forskningmoment ochsom
utveckling. Förmågan köpa komponenteratt och delar till den nya
produkten under utvecklingens gång har betydelse förstor kostnader,
projektsäkerhet, kvalitet, tillgänglighet, tillgång till reservdelar, lön-
samhet Inköp bör skötas professionelltetc. sig beställaren själv stårvare
för kompletterande anskaffning i utvecklingsprojektett eller den ingår,

del det utvecklande företagetssom åtagande.en av

4.3.3 Försvarets materielverk uppgifter och arbetssätt-

FMVs huvuduppgiji är tillse försvaretatt tillförsatt materiella
och de vidmakthålls, tillatt på lång siktresurser fördelaktigaste villkor

för statsverketförsvaret.
FMV skall också råd och stöd rörande materiel och fömöden-ge

heter och deras handhavande i försvarets organisation.
FMVs verksamhet och preciserade uppgifter grundas på uppdrag

från de uppdragsgivarnaexterna enligt följande mönster.
Framtagning, anskaffning och vidmakthållande materiel tillav

försvaret innebär omfattande tjänsteproduktion, produktionen av ma-
terielvaror och arbete. Den sker i samverkan mellan staber, FMV,
andra myndigheter industrin och konsultföretag.samt De först nämnda

den operativt-taktiskt-tekniskarepresenterar kompetensen den ks
miljökompetensen, de sistnämnda den tekniskt-industriella kompeten-
sen.

Staberna utarbetar i samarbete med FMV långsiktiga planer,
programplaner och budgetar för anskaffningsverksamheten. Staberna

också i samarbetetar med materielverket fram målsättningar. Verket
inhämtar härvid teknisktekonomiskt underlag från bl industrin. FMVa

föräven miljökrav och erforderligtattsvarar underlag härvidannat
överförs till industrin.

Anskaffning och vidmakthållande materiel leds materielver-av av
ket. Industrin för utveckling och tillverkning.svarar

Industrin och konsultföretagen medverkar i materielverkets tjäns-
teproduktion deltagande i studier, i den tekniskagenom beredningen
inför anskaffning i vidmakthållandet.samt



måsteindustrinkonsdtföretagenFMV och199191SOU innebärDetta att
informationBl de utbytasamarbete. måsteeffektivt, nära4 utvecklaKapitel ett a

prtduktionsförutsätt-miljöfaktorer,utveckling,militärteknikensom
kund-leveiantörsförhållandestriktsamtidigt måsteningar ettetc, men

i dennaFOA4.2.4 medverkaravsnitt ävenframgåttSområda. av
process.

kan sägasaktöreroch nämndaverksamhetenbeskrivnaDen ovan
materielförsörjningsfunktionen.utgöra

olikaiF5, indelasanslaget kanmyndighetsanslag, treFMVs
enligt följandeverksamhetkategorier av

FoU-verk-icke-objekbundenförTeknisk kompetens1Kategori
samhet

materielamkaffning inkl ob-förTeknisk kompetens2Kategori
FoU-verksamhetjektbunden

Övrig verksamhet3Kategori

i Mkrfördelas överkategoriernainom deVerksamheten tre
visar härutöverTabellernedan.enligt tabellenmyndighetsanslaget

konsulttjänslema.utnyttjadeFMVfördelningen de avav
februariprisläge199192 1067 iMkrF5 omfattar avserAnslaget

1991.
prisläge384 Mkrkonsulttjänster utgörutnyttjandeFMV caav

finansieras viahuvudsakligen1989901991,februari somavser
påD2. Verket arbetarB2, C2 ochmaterielanskaffningföranslagen nu

konsultverksamhet.andelenminskaatt

321Kategori
j

1588732F5ANSLAG

74731KONSULTTJÄNSTER 79

e70



4.3.4 SOUArméns 1991391forskning och utveckling
Kapitel 4

Budgetår 8889 8990 9091 9192 9293 9394

FoU över 460 590 480 539 139 196
B2 Armémateriel
Varav
FöSIND 175 195
Icke objektbunden 50 53 107 80 36 35
IT-andel 1 2 2 2 2 3

Siffrorna utgifter i Mkr prisnivå februari 1991, utfallanger för
198889 199091 och planerat för 199192 199394.- -
ID- 1

För armén har anslagen för forskning och utveckling krympt från
snitt 500på Mkr år förett under den S-årsperiodenca attper senaste

tendera sjunka till så låg nivåatt på antalet utvecklingsprojekt denen att
svenska försvarsindustrins utvecklingskapacitet inom vissa områden
snabbt skulle riskera avvecklas. För bibehållaatt handlingsfrihetenatt

FöSIND-medelsatsades särskilda k varmed nivån bibehölls i avvaktans
på försvarsbeslut 1991 Resursernaett satsades främst på antal störreett.utvecklingsprojekt betydelse för arméns framtida stridsvärdeav

BONUS styrd artillerigranat vid Swedish Ordnance-
Landminsystem vid Swedish Ordnance, NobelTech, FFV-
Mineringsgranat vid Swedish Ordnance, FFV-
Stridsfordonsutveckling vid HB Utveckling-
Robotsystem vid Swedish Ordnance, Ericsson-
Pansarvämssystem vid Swedish Ordnance, FFV-
Sensorer vid Saab Combitech, Ericsson-
Laserskyddsmaterial vid NobelTech-

företagsnamnen förkortade.är

M r- -

Ett exempel på militärt civiltett projektgemensamt mellan FMV-
och dåvarande STU NUTEK Skyddskeramerär , planerat löpaatt
1989 1992, med finansiering STU 10 Mkr, FMV 10 Mkr ochgenom-



också förintresseProjektet199191 2,5 ärMkr.sammanlagtSOU företagfem av
ubåtsskydd.utvecklingen4Kapitel av

försvarsin-försvaret ochsidanåsamprojekt mellanDet är ett ena
instituthögsko-industri ochkeramtillverkandeden andradustrin och å

förstnämnda byggaför densyftar tillProjektet partenlor. att upp
kartläggatillverkning;konstruktion ochkerampansarskunskap om

ochprojektilgenomträngning; tillverkamekanismer vidverksamma
syftetden andra ärFöri kompositpansar. attpartenprototyperprova

förviktoptimeraskompositpansar skallhurkunskapbygga ettomupp
olika material-, struktur-i detalj kartläggaskyddsförmåga;given atten

teknik;finnaskyddsförmågan;inverkan påoch processparametrars ny
keramkomponenter.tillverka prototyper av

utvecklingforskning ochMarinens4.3.5

93949091 9192 92938889 8990Budgetår

277 268 254252228 223FOU över
MarinmaterielC2

Varav
130105FÖSIND

10 1010 1010 10objektbundenIcke caca ca caca ca
utv.

11 102 2 114IT-andel

1991, förfebruari utfallprisnivåutgifter i MkrSiffrorna anger
199192 199394.199091 for198889 och planerat --

utvecklingsprojektvisas exempel påföljande tvådetI

MY EktPr

för utvecklingspro-samverkansformerredovisatMarinen har ett
flerskrovsfar-för prövaSMYGE, fartyg framtagetjekt är att ettettsom

upptäcka optiskt ochbådeytstrid. Fartyget skall svårtför atttyg vara
redovisas nedanförMönstret samverkanradar.med uppges varasom

ytstridsfartyg.för den generationenstypisk nya
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Fartygsframtagning och teknisk integrering SOU 199191
Kapitel 4

Studier och projektering FMV, Karlskronavarvet, SSPA,
KTH, FOA, Bofors, NobelTech
Systems, Ericsson, KaMeVa

Konstruktion FMV, Karlskronavarvet, SSPA,
KTH, Bofors, Ericsson, KaMeVa,
MTU

Byggnad FMV, Karlskronavarvet, KTH,
KaMeVa, MTU

Studier, försök och övrig anskaffning

Radar- och IR-signatur FMV, KTH, FOA, Karlskronavarvet,
FFV

Materiel FMV, KTH, FOA, Karlskronavarvet
Antennarrangemang FMV, KTH, FOA, NobelTech

Systems, Ericsson, FFV
Pjäs FMV, Bofors, Karlskronavarvet
Robot FMV, Saab, Bofors, Karlskronavarvet
Teleskopmast, MP-antenn FMV, NobelTech Systems, Hiss-och

Krankonsult, Karlskronavarvet
Utprovning, justering FMV, Kfl, KTH, FOA,

Karlskronavarvet, NobelTech
Systems,Ericsson,Saab,Bof0rs,Telub,
FFV

Agmägkging företagsnamnen är
förkortade

När det gäller metoder for reducering buller från ubåt finnsav
speciella förhållanden, förutomgör repliera på kunskapatt attsom man,

buller och bullerutbredning från exempelvis flyg- och byggnadstek-om
niken, skaffa sigmåste kunnande. Kopplingen mellan skrovkon-ett eget
struktionen och strömmande vattenmedium och ljudutbredningsför-ett

Östersjönshållandena i hav tvåär exempel.typav
FMV har bedrivit forskning och utveckling inom området sedan

kriget vissmed intensifiering 60-talet.under FMV anlitar härvid civilen
konsultñrma Akustikbyrån AB 60-taletsedan byggt ettsom upp
kunnande inom detta område. Dessutom utnyttjas Skeppsprovningsan-
salten SSPA och Kockums AB.



199191SOU
forskning4.3.6 Flygvapnets och utveckling4Kapitel

93948990 9091 9293Budgetår 8889 9192

2 696 2 084 3 1742 764FoU över
FlygmaterielD2

Varav
100 100FöSIND

132259 300 288 164293lcke
objektbunden
utv.

90 49 4078 75 119IT- andel
214 184196 281 280141Försöksplatser,

drift och
underhåll

utfall1991, förfebruariprisnivåutgifter i MkrSiffrorna anger
199394.199192för199091 och planerat198889 --

kompetenser.tekniskamångabehovharFlygvapnet av
forskning ochförområdenföljandeFMWFLYGMATERIEL anger
Årliga uppdragförsök ochStudier,rubrikenutveckling under prov.

198990Budgetåret

skyddsprestanda,aerodynamik,l-Iållfasthet,Flygsystem
flygelektronik,flygmotorteknik,

drivmedelsstudierflygspaningsteknik,
material,aerodynamik,System, motor,Robotsystem g

målsökare
reparationsmetoder,Basmateriel,ochBas-

miljöstudierunderhållsteknik,underhållsteknik
kommunikation,radar,System,Strilsystem

strilcentraler
robotFlygplan,Systemstudier

kompetensutveckla och bevarahållfasthet ärUppgifter inom att
uppkomnarobotar, lösakrigsflygplan ochvidareutvecklaför pro-att

skadehantering, beräk-rutiner förñygmateriel, skapabefintligblem
-SaabFMV FFA,utanför ärBerördafågelkollisioner.vidskyddning av

m



SOU 199191flygdivisionen, FOA 2. Intressanta utvecklingar Smart skins,är
Stealth Kapitel 4

Uppgifter inom aerodynamik utveckla och bevara kompetensär att
vidareutvecklaför utveckla krigsflygplan och robotar, lösa uppkom-att

problem befintlig flygmateriel,på medge tekniskt utbyte med andrana
länder. Berörda utanför FMV FFA, Saab flygdivisionen,är Volvo

institutioner.flygmotor, utländska Flygmekanik och ärstyrsystem
5 områden utvecklingangelägna Intressant Stealthäratt starta upp.

Uppgifter inom flygmotorteknik utveckla och bevaraär kompe-att
svensk industri skall kunna jämbördigför medatttens partnervara

flygmotorindustri,utländsk lösa uppkomna problem befintlig flyg-på
materiel, i definitionen framtida flygsystem.medverka Teknikområ-av

cykel- ochden Systemanalys, motorkonstruktion, fladder,är t ex
rotoraerodynamik, material- och tillverkningsteknik, brännkammare

reglerteknik,efterbrännkammare, mätteknik. Berörd industrioch Vol-
flygmotor.vo
Uppgifter inom flygelektronik utvecklaär och bevara kompetensatt
utvecklavidareutveckla flygelektroniksystem,för kompetentatt vara

och köpare, medge teknisktsystembyggare utbyte med andra länder.
flygradarteknik,Verksamheten bl målareaberäkningar,omspänner a

radar,laser mm, radioteknik, landnings-navigeringssystem,varnare
antennteknik, flygdatorteknik, programvaruteknik, kunskaps-system,

manlma-baserad teknik artificiell intelligens, presentationssystem,
elmiljö. Berördagränssnitt, motmedelsteknik, komponenter,skin utan-

Ericsson Radar Electronics, NobelTech, NobelTechför FMV är
förSAAB, FOA FOA FFA, KTH. Angelägna områdenSystems ,

High Microwaves.kunskapsuppbyggnad elmiljö och Powerär
Uppgifter inom och beväpningsteknik utveckla ochspanings- är att

direktanskaffaför utveckla ocheller spanings- ochkompetensbevara att
beväpningsfunktioner. andraVerksamheten IR-sensorer,spänner över

bildbehandling, och laserskydd.elektrooptiska laservarnaresensorer,
FFV,utanför FMV FOA, Ericsson Radar Electronics,Berörda är

Marconi.Combitech, GECSAAB
Uppgifter inom robotteknik utveckla och bevaraär kompetensatt

ocheller direktanskaffa robotar, svensk industri skallutvecklaför attatt
leverantör,med utländsk medge teknisktjämbördig attpartnervara

målsökarteknik,länder. Verksamheten spänner övermed andrautbyte
robotmotorteknik, verkansteknik, och regler-robotaerodynamik, styr-

SAAB Missiles,kvalitetsteknik. Berörda utanför FMV ärochteknik
Akustikbyrån.Co,Saab-Bofors Missiles FOA,Swedish Ordnance,

elektro-omráde utveckla och bevaraFMVs ärUppgifter inom att



sambandssys-ledningssysten,199191 strilsystem,utvecklaförSOU kompetens att
taktiska signal-väderinformationssystemflygtrafikledarsystem,4Kapitel tem,

medgebefintliga ochiproblemuppkomna sstemlösaspaningssystem,
FOAutanför FMV ärBerördaländer.andramedtekniskt utbyte

Electrmics, NobelTechRadarEricssonTeknik,TelubCommunicator,
inomutvecklingar km förutsesSystems. IntressantaNobelTechoch

daafusion,multistatisk radar,bi- ochledningssystem,robusta presen-
beslutsstöd.ochtation

ochunderhållsteknik utvecklaärochbas-Uppgifter inom att
för krigsrepa-basmateriel,utvecklaför metocerkompetensbevara att

Särskilt områ-underhållsberäkningar.för ntressantametoderrationer,
daoriseradekompositmaterial ochkrigsreparationerden är repara-av

tionshandböcker.

forsöksanstzltenflygtekniskavidVerksamheten4.3.7

flygtekniska forsöksanstaltenredovisartabellNedanstående -
Gem. försvars-rubrikenunderSummornauppdragsintäkter.FFAs -

G1 Genensam försvars-anslagetfrånavdelatsmedelforskning är som
haroch FMV produk-programmyndighetvilket FOAför ärforskning

Övriga militärafinasierats dehar överfrån FMVuppdragtionsansvar.
10 MkrpåFFA ansaguppbärFrånmaterielanslagen. ett egetstaten ca

mätutrustningi vindtunnlir,investeringarvissahar störreår. Dessutom
investeringsmedelsärskildamedfinansieratsunder åren somm m

direktavskrivits.
uppdra; till FFAFMVs ärmotivet förgrundläggande attDet

militärai landet flygsys-kunnandeflygteknisktsådantsäkerställa atett
underhållas drivas.modifieras, ochutvecklas,kanrobotarochtem

förfogaide. Specialistom-flygindustrinstillmetoder ställsochResultat
aerodynamik och iygsystemteknik.främst hållfasthet,FFAför ärråden

flygtekniska konstruk-granskareFFAanvänderFMV avsom en
för ovil tlygkonstruk-utnyttjas ävenFFAområden.dessationer inom

betydelse förKTH, harfrämsthögskolorna,medSamarbete atttion.
rekryterings-och vidareutbild-skapaproblem och föraktuellalösa att en

kvalificerad personal.förningsbas



SOU 199191
Kapitel 4

Tabell. Uppdragsintäkter vid FFA. Nlkr. Prislägen 9091

Uppdrag 8788 8889 8990 9091 9091
utfallprognos

EranFMV
fGememensam 8,5 8,0 5,3 7,7
Äörsvarsforskn
Tillämpad 25,2 32,0 27,0 33,6
forskning
Forsknings- 5,2 5,5 5,3 5,0
simulator
Systemstudier, 4,5 6,2 5,8 5,6
flyg
Systemstudier, 2,6 2,5 2,6
robot

1500Invest T 25,5 10,4 3,8 2,0
glnvesteriggr 6,7övr. 4,6 7,5 13,8
Igidrag underhåll 3,9 4,5 6,8 4,2
Konsultuppdrag 9,5 4,6 5,4 6,3

frånSumma 89,0 78,4 69,4 80,8 80,8
gFMV
Från Saab-Scania 4,6 3,2 3,3 4,7 3,7
LAB
från STU 15,3 18,2 15,4 11,4 10,8
från STEV 10,1 11,4 11,1 9,9 8,9
Från övriga 14,7 21,5 19 13,8 12,3
kunder

Summa 44,7exkl. 54,3 48,8 39,8 35,7
FMV
Summa totalt 133,7 132,7 118,2 120,6 116,5
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199191SOU
4Kapitel HitlerFFA

s...,o150 frånFMV
m0i SannaCi-3 50 total
0

9091899088898788
Budgetâr

utvecklingochforskningFörsvarsmaktsgemensam4.3.8

E4anslagetviaocksåfinansierasutvecklingektbundenobjIcke
försvarsgrenar. Verksam-tvåminstverksamhetgemensamavsersom försvarsforsk-mellanluckanfyllatillsyftar utE4 attanslagetinomheten

anskaffninginförFoU-verksamhetenobjektbundna enoch denningen
teknikspridning.ochrealiserbarhetsprövningarfinansieraattgenom för-anslagetsmarkeraÖB Förprogramansvarig. attE4 ärFör

produktionensammanhållningeninriktning har avsvarsgemensamma
FMVzLEDNlNG.påFMV lagtsinom

ochbevakningförfåttanslagÖB dettamedFMV har resursenoch
utredning-inledandeförochteknologiområdenviktigainomutveckling

funktioner.ochsystemförsvarsmaktsgemensammarörandear sakavdelningar-försvarsgrensgemensammadegivitharAnslaget
skerverksamhetFoU-vilkenöverblick somövergodmedFMV,vidna kompletteran-föreslåmöjlighet atthuvudprogrammen,olikade eninom

respektivesinainomFoU-satsningar ansvars-forsvarsgemensammade
överförasdärefterkananslagetUtvecklingområden. urgenererassom

respektive försvars-inomvidareutvecklingformaterielanslagandratill
gren.

materielsystem,kiuppdelatursprungligen treE4 sAnslaget var
nämligen

teknologi-
system-

behovoförutsedda-
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sistnämnda SOU 199191Det för attiprogramplanen avdela förresurser
ommande specificeradännu verksamhet inom materielsystemet Kapitel 4
eknologi. budgetåret 9091Fr.o.m har tillkommit
vidmakthållande FoUav gemensamma resurser

Anslag E4
Budgetår 19901991
Kkr i prisläge februari Loke Iggy
1991

.
Allmän l 455 1 455
teknikuppföljning
Sensorteknik 9067 9067
Elektronik och byggsätt 7214 7214
Datorarkitektur 6 914 6 914
Datorsystemteknik 5 224 5 224
lnfosystemteknik 9614 11 385 16 346
Vapenteknik 6 931 6 931
Robotteknik 1 561 5611
Skyddsteknik 8 203 2 726 10 929
Telekrigföring 3614 3614
Prod-materialteknik 3 246 3 246
Rymdteknik 160 160
Summa E4 28251 18 472 69 754

IT4tan mm
[T4 m m
.T4 30 000 30 000
FAKSIS 5 168 5 168
örsvarsgem datorsyst. 14 650 14 650
390
lidmakthållande FoU 845 845
es.
förutsett 1 136 1361
Summa IT4 51 799 51 799m m

iumma E4 51 282 70 271 121 553

i materielsystemIndelningen brutits i femtontalhar ned ett
delsystem .

utnyttjades första 198586.Anslaget budgetåretgången Enligt
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icke objektbun-objektbundensåvälåterfinnsnomenklaturFMVs som199191SOU
bådamellan dessaAtt gränserna-verksamheten,E4utveckling inomden4Kapitel

informationstek-helaframgårflytande attutveckling är tslag ex avav
utveckling.objektbundenredovisasIT44nologiprogrammet som

FOAindustri,påE4-anslag läggsfinansieras med utUppdrag som
varierarstorlekAnslagetshögskolor.ochuniversitetdel påtill vissoch

objektbundenickevad50 Mkrkringi snitt legathartidenmed avsermen
utveckling.

92939192Budgetår
MumsigaQbislstlgkubickt;omm;prisiägeiKkr
hundenbygdenminnenbunden1991februari

5302546 17041.63841.417
7007183.055E4Summa

andel anslagetdenredovisas även93948990Budgetåren avt 0 m
televerket,FMVförutom ävenvartillIT4för programmetavsattssom -

och följsplanerasIT4medel. programmettillskjuterSTU uppFOAoch -
princip tillskjuteriindustrin,medtillsammansordningsärskildi som

ingår.projektdegenomförandeförmedlenhälften somavav
linrikl mmvvr

laserskydd,Laserradar,teknikområdenaSensorteknik un-avser
laserhotbild.marksensorsystem,realiserbarhetförderlag av
konstruktionsresurser,ochProduktions-Datorarkitektur avser

D80M,datornmikroelektronikproduktion samtförmetoderochteknik
mikrosystem,förproduktionsresurserLogic,DensityHigh pro-Very

kretsar.mikrovågssystem,avanceradeförtotypresurs
DatasäkerhetSSDdatorsystemF avserörsvarsgemensamma

tekno-pdatabaser,utvärderingEpitol,Informationssystem avavser
systemutvecklingsme-objektorienteradeprogramspråket ADA,logi för

dataområdetinomochstandardoder, normer
luftvämsammunition, eldrörs-KorrigerbarVapenteknik nyaavser

för luftvärn,direktriktningssikteoch sprängämnen,krutmaterial, nya
robotsystem.iintelligensartificiellför eldrör,kassationskriterier

TermoplastbaseradeproduktionsteknikochMaterial pro-eavser
livslängdsteknik.MMC, keramer,dukter, i

EMP-provning elak-äförProvningsresurserSkyddstelcnik avser
RÖS-mätning,förmetoderkämvapenexplosion,vidtromagnetisk puls

livslängdsteknik.ochelmiljöförhandböcker
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Diagram. Anslaget E4. Genomförd och planerad utveckling under
198586perioden till 199697

4.4 Industrins kompetensutvecklingegen

Den svenska försvarsindustrin utgör ungefär 10 % landetsav
Verkstadsindustri Eftersom försvarsmaterielen ofta teknisktär mycket
avancerad kan försvarsindustrins andel verkstadsindustrins samladeav
högteknologiska kompetens bedömas avsevärt större. Den utgörvara
därmed betydande kunskapsresurs också i allmänt industri-en ett och
näringspolitiskt perspektiv

Behovet kompetensutveckling inom försvarsinriktadedenav in-
dustrin skiljer sig inte från behovet inom motsvarande civilt inriktade.
För försvarsindustrin gäller dock det svenska försvaretatt är en
dominerande kund för de flesta de involverade företagen. Mate-av
rielutvecklingen finansieras i allmänhet helt eller delvis försvaret ochav
leverans materiel till försvaret är med undantag förutsättningav ny en
för Nyutveckling enbartexport. exportkunder förekommermot endast
undantagsvis även utveckling i form anpassning tillom kundsav en ny
krav kan nödvändig. Intäkter från används bl.a.vara förexport att
finansiera investeringar i kompetensutveckling, i maskiner och utrust-



produkter.utveckling199191 ochstudierbekostaSOU förning och nyaatt av
strategisk plane-besökt, harutredningen4 företagKapitel Samtliga ensom

viktiga teknologi- ellersiktpå långföretagenexempelvis förivilkenring
riktlinjerna iomsättsstrategiskaidentifieras. Deforskningsområden
eller stärka konkur-bibehållasyftar tillåtgärderochuppdrag attsom

keramer ellermaterialpåforskninggällakan t.ex.renskraften. Det nya
elektronik, konstruk-snabbförbyggsättplaster,kolfiberarmerade nya
tål höga mekaniskaelektronikkomponenterurvaltion eller somav

ochoperativsysteminförandetaccelerationspåkänrüngar, program-av nya
energiinne-högremedkrutellersprängämnenspråk, nya

möjligheten fåförbetydelsekan ha atthåll.Tillverkningsprocesser stor
tillverkningskostnaderprodukternasförellerkomponenterfram nya

i företagen.för FoUföremålocksådärföroch kan vara
givetvis med tiden ochFoU varierarlångsiktigförProcentandelen

kring dengenomsnitt gängseiliggerverksamhet,företagetsmed men
SystemsNobelTech har5 %2 ochmellanVerkstadsindustri dför sv . läkemedelsindustrins.medi nivåliggerFoU-kostnadfdock somn en

flerautvecklingskostnader är sammantagetFörsvarsindustrins egna
årligen.kronormiljonerhundra

väsentligtkompetensuppbyggnad på etttill företagensbidrarFMV
realiserbarhetsprövningarstudier ochfinansieradelsvis, avattgenom

kompetent vispådelssystemnivåer,olika ettattFoU-karaktär på genom
objektbundna.ochobjektbundnaickeutvecklingsuppdragbeställa

produktutvecklingen ochförförutsättningstöd ärBåda typerna enav
respektiveberoende påi månnågonochi företagenkompetensen ges
hållerFörsvarsindustrinspåståkan exportMan attföretags nereexport.

materiel andraoch defå fram denförkostnaderförsvaretssvenskadet att
anskaffa ellerbehovharförsvaretsvenska attdetprodukter avsom

presumtiva värdet Ex-detochrealiserbarhetenåtminstone pröva av.
gäller för detdeväsentligt högre änallmänhetiportpriserna är som

kostnader, ähögrepå dedelsberorDettaförsvaret.svenska som
garantiåtaganden, delsocholikamarknadsföring ochförknippade med

del utvecklings-lmarknadeninternationella attden accepterarpå avenatt
produktkostnaden.in iräknasarbetet

UoH,också den kompetensbidrarutvecklingföretagensTill som
statsfinansieradedelvishelt ellerinstitutetFFA,FOA,FMV, m
till direkstimulerarellersigmeddelarorganisationer genomav

karaktär. Företagepunktviskontakterellersamarbete av mergenom
itillorganisationerna eller andrnämndatill deuppdragocksålägger ut

lämplig kompetens.medföretag
från UoHvälutbildade ochrekryteraMöjligheten att personer
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andra utbildningar är de allra viktigaste förutsättningarna SOU 199191fören av att
företagen skall kunna förnya sin kunskap. Avsevärda ansträngningar Kapitel 4

förgörs också vidareutbilda och skolaatt personalen internt i företagen
eller externt.

Naturligt personalutbyte mellan företag och organisationer inomyl försvarssektomoch är ytterligareutom viktigt inslag i kompetensför-ett
sörjningen.

Nationella satsningar mikroelektronik- informationstekno-ochsom
logiprogrammen bidrar på väsentligt vis till högteknologiföretagensett
kunnande inomäven försvarssektom.

Alltmer väsentliga blir också internationella kontakter dels och
framför allt med utländska företag, dels deltagande i intematio-genom

inella utbyten form konferenser, seminarier och exempelvisav euro-
peiska organisationer för FoU-samverkan.

Företagen sluter ofta samarbetsavtal olika slag med utländskaav
företag, speciellt med sådana är direkta konkurrentersom utan som

kompletterar det företaget.snarare egna
Ett allt vanligare sätt utöka kompetensatt och kapacitet är köpaatt
mindre specialistföretag och på något integrerasättupp verksamheten
sinmed En förutsättning är företaget antingenegen. att kan belägga det

uppköpta företagets kapacitet eller detta kan fortsätta säljaatt på denatt.
öppna marknaden får problemutan att med sekretessman gentemot
konkurrenter till det uppköpandestörre, företaget. Man får inte kväva
det lilla företagets livskraft.

Problemet hålla livskraftenatt är allmänt problem iett denuppe
utvecklingssituation med hög komplexitet, flera företagen harsom av

bemästra. Kraven på antaletatt specialistkompetenser ökar och det blir
svårt hålla alla dessa överatt underkritisk storlek och dessutomen att

dem jämn beläggning tiden.över I bl.a. USA kange en tendensman seen
till mängd små specialistföretagatt avknoppas och ien växer områden
med anhopning företagstörre har likartade kompetensbehoven av som

inte för sig kan beläggamen som var en egen grupp.

4.5 Forskning och utvecklingsarbete för totalförsva-
civila delrets

Forskning och utvecklingsarbete för civilt totalförsvar har under
vissår i utsträckning initierats direkt frånsenare regeringen.. Under

70-talet förekom relativt omfattande studieverksamhet under för-en



betydelse församhällsutveckling199191 ledningSOU svarsdepartementets avom
därvid sarrhällets sårbarhetuppmärksammadesSärskiltKapitel 4 totalförsvaret.

gjorde det civilai studiernaMedverkadekrigssituationer.kris- ochi
institutet m.fl.UtrikespolitiskaFOA,myndigheter,centralaförsvarets

regeringens uppdragFOA påsammanhöll80-talet ettUnder
i krigsamhället kris ochstudieprojektforsknings- ochflerårigt större om

beroenden ochfrågeställningarkoncentrerades påSKRIK, onsom
totalförssaret. Arbetet harsamladedetolika delarmellansamverkan av

mlitärt försvar ökaciviltinom såvälmyndighetertill hosbidragit att som
lyfta fram bl.a.och tillberoendetömsesidigaför det attförståelsen

fmktionernas bl.a.de mjukamobilisering ochvidomställningsproblem
betydelse.socialtjänstens

Överstyrelsen samordiingsansvar ävecivil beredskap harför ett
totalför-civila ddamautveckling inom deforskning ochgällervad av

ÖCB inventera vilkesamordning utövar attDennasvaret. genom
ciila beredskapenväsentligt för denkunskapsbehov anser varaman

faktiskt görvilka insatserpåverkautveckling,framtida attgenom
informationspridaochbehovdessatillgodose attför oatt genom
civila försvaret.inom detresultatutveckling och dessforskning och

ÖCB intresse. Dtill vad ärsig dock gememamtkoncentrerar som av
sjilva för deramyndigheternafunktionsansvariga attolika ansvarar

utveckling tillgodoses.ochforskningbehov av
genomförtsnyligenharkunskapsbehovetinventeringEn aav

ÖCB Grundlägganddokumenti1991augustioch presenterats ett
motiv bakoberedskap . redovisasDärcivilstudier förochforskning

pläggastänktden ärverksamheten, hur atIsyftet medoch upp oc
angelägnaproblemområdenvilka ati sakgenomföras ansersamt man

kommande åren.behandla under de
ÖCB kunskapsbehov undecivila beredskapensdenattnoterar

och forskningsförsvan-istatsmakternauppmärksammatsår avsenare
hantlar finnförsvarskommittén. Det attochpropositioner omav

sårbarhetfrågorlångsiktigt hanteraformer förlämpliga att oom
bakgrundinte minstmotsamhällsutvecklingen,iberedskapshänsyn a

integrationen.internationelladen
ÖCBdhlog mellaniutarbetatsstudieplanen,ochForsknings- som

ill byggasyftarmyndigheter,funktionsansvariga attochFOA up
förutsättniigar, dels descivila beredskapensdels denkunskaper omom

militära hotekunskaperförutsättningarna hör cetTillfunktion. om
och A-, B-konventionellaverkanutveckling, ocvapenavom

samhällsutveckingen både inokunskaperC-stridsmedel, samt om .
studeras bl.afunkioncivila försvaretsDetinternationellt.ochlandet



analysera och SOU 199191värdera dess samlade förmåga sinaatt lösagenom att
uppgifter under olika förutsättningar. Det sker Kapitel 4operativtettgenom
orienterat forsknings- och studiearbete samverkan och beroenden,om
balansering och prioritering olika åtgärderav m.m.

Urval problemområden har gjorts prioritera sådantav attgenom
har klar betydelse för totalförsvar och nationell säkerhet, harsom

ekonomisk betydelse och präglas kunskapsbrister. Sådana konkretaav
å projekt prioriteras utöver behandla viktiga problem eftersträvarattsom
samarbete och utbyte erfarenheter med såväl det civila försvaretsav
myndigheter med forskningsområdenandra och bedöms kunnasom som
genomföras med lämplig kompetens och rimlig resursinsats.

ÖCBDe problemområden lyfter fram är när det gäller densom
civila beredskapens förutsättningar

den militärstrategiska utvecklingen och dess tänkbara konsekven--
för de civila funktionernas uppgifter, hot- risksituationoch ochser

för deras möjligheter lösa sina uppgifter i krig,att
utvecklingen vapenverkan och skydd både vad gäller konventio-av-
nella och ABC-vapen och denna utvecklings konsekvenservapen
för den civila beredskapen,
den ekonomiska integrationens konsekvenser för den civila bered--
skapen företagen intemationaliseras, Sverigesatt juridiskagenom
och reella möjligheter stödja beredskapsåtgärder förändras,att
etc.,
möjligheter till utrikeshandel i kris och krig och betydelsen därav-
för försörjning,landets
den teknologiska utvecklingen vad gäller bl.a. energiförsörjning,-
informationsteknologi och logistik och dess konsekvenser för
sårbarhet och försörjningsmöjligheter i kris och krig,

informationsspridninghur och andra faktorer påverkar försvarsvil--
i fred och motståndsanda i krig,

olika säkerhetshotande utvecklingartyper kan skapa säker-av som-
hetspolitiska konfliktorsaker och hot karaktär med såvälav ny
militär icke-militär maktutövning.som

ÖCBdet gällerNär det civila försvarets funktion pekar följandepå
problemområden

faktisktvad kan hända i samhälle förutsättsett svårsom som en-
kris- eller krigssituation
vilken förmåga olika beredskapshöjande åtgärder kan skapasom-



det civilatill lösabidraför199191SOU sig och attför attsammantagetvar
krissituationer,i olikauppgifter4Kapitel försvarets

och civilamilitärafinns mellanberoendeömsesidigtvilket som-
möjligheternagällersärskilt detnär atttotalförsvaretdelar av

Sverige,militärtgenomförthastigt motvidmobilisera angreppett
bered-sårbarhet ochfråganför hanteraformerlämpliga att om-

samhällsutvecklingen,fredstidai denskapshänsyn
försvaret.civiladetochplaneraförformerlämpliga styraatt-

sitt kunskaps-tillgodosecivila försvaretför detväsentlig väg attEn
försvarsforskning, bekri-förviabehov är somprogrammet gemensam

ÖCB samordnings-hardetta4.2. Inom ettavsnittivits programovan.
civila del. Detta utövastotalförsvaretsgällerfrågorför somansvar

projektsåväl konkretamed FOAdialogregelbunden somomengenom
projektom-Till deinriktningenövergripande programmet.den avom

bl.a. kritiskahörcivila försvaretför detintresseråden är stortsom av
räddningstjänst,befolkningsskydd ochsårbarhet,samhällsfunktioners

metodstöd till civilmilitärt försvar,ochciviltmellan samtberoendet
väsentligtforskningFOA ocksåbedriverDärutöverberedskap. av

och totalförsva-ABC-frågorkring bl.a.försvaretcivilaför detintresse
struktur.ochomvärld, målrets

studier för det civilaforskning ochgällerambition vadstarkEn
högskolor ochuniversitet,medsamarbetetökavidareförsvaret är att

vad gällerprojekt harVissaforskningsinstitutioner. startats t.ex.andra
regionalvetenskapligförmedi samarbetenätverki centrumsårbarhet

förCERUM och inom ettforskning i Umeå ramprogram om nyaramen
kan upphovkoncentrationstendenserberoendeförhållanden, etc. som ge
stå oberoendeförmågalandetstraditionella för attdevillkor äntill andra

krig.kris ochi
ÖCB disponera fördirekt kanekonomiskaDe resurser som

199091 tilluppgick årstudieverksamhetochforskninggrundläggande
miljoner3 kr.tillbudgetårinnevarandekr. och3,5 miljoner caca
civilt försvar iförintresseförsvarsforskning ärGemensam av

förutsätt-ABC-skydd, totalförsvaretsinom delprogrammenhandförsta
fredstidafunktionerförsvaretscivila samtfunktion, detochningar

4.2 uppgickavsnittframgåttproduktion. Somochledning resursernaav
20 19 miljoner79, 17, ochrespektive199091 tillområden årför dessa

kr.
räddningsverkharmyndigheternafunktionsansvarigade statensAv

och utveckling.forskningsatsningen påomfattandeSRV den mest
för framtiden,riktlinjerkunnakrav påinnebärverksamhet attDess ge

86



och tillsyn.utöva Detta förutsätter SOU 199191långt frammeärge attnormer man
kunskapsmässigt, vilket innebär forskning och studier blir Kapitel 4att ett
naturligt inslag i verksamheten.

Räddningsverket finansierar sitt anslag forsk-egetgenom
ningsverksamhet för 10 miljoner kr. år och avsätter ungefärca per, belopp för materielutveckling. Därutöver påverkar verket inrikt-samma

1 ningen och utnyttjar resultat forskning inom anslagetav gemensam
försvarsforskning i omfattning verket bedömer 10motsvararen som ca
miljoner kr. år. Inom ansvarsområdet bedrivs forskningävenper som
leds styrelsen for svensk brandforskning BRANDFORSK, ärav som
näringslivets och för brandforskningstatens ochgemensamma organ

8omsätter miljoner kr. år. De totala insatserna kan jämförassom ca per
samhälletsmed kostnader för brandskador och skyddet däremot som

11omfattar miljarder kr. år.ca per
Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom räddningsverkets

ansvarsområde omfattar både fred och krig. Strävan formuleraär att
projekten så de blir värde för både fredatt och krig. Ett undantag utgörav
härvid verksamheten inom anslaget försvarsforskninggemensam som

kris-enbart och krigsförhållanden, förhållande medförtavser ett som
komplikationervissa i samverkan mellan SRV och FOA.
Räddningsverket rullar årligen forskningsplan inriktasen motsom

områden där för tillfället upplever angelägna kunskapsbehov.man
utarbetasPlanen i nära samverkan mellan olika sakansvariga inom SRV

för säkerställa kopplingnära till detatt dagliga arbetet och dessen
problem. Detta har medfört långsiktiga projekt högpå systemnivåatt har

förmånminskat till för konkreta väl avgränsade projekt. Producenter av
finnsforskningen vid FOA, universitet och högskolor, andra myndig-
SPheter såsom och SMHI och vid privata företag.

När räddningsverket bildades l986präglades forskningsinriktningen
tidigareden civilförsvarsstyrelsens koncentration på vapenverkan iav

bebyggelse och ABC-frågor. Sedan sin tillkomst har verket successivt
sökt odla forskningsområden forskning kringupp nya t.ex. transporter

farligt gods, värdet brandförebyggande åtgärder och bekämpningav av
kemikalieutsläpp. En ansvarsuppdelning har också gjorts mellanav

SRV och BRANDFORSK. Utvecklingen har medfört forskningatt
kring vapenverkan och ABC-frågor mindreutgör andel dennu en av
totala verksamheten, medan frågor kring risk riskhanteringoch lyfts
fram. Ett område vuxit kraftigt underannat år olikasom senare avser

geografiska informationssystem.typer Det finns också strävan tillav en
ökad nationell och internationell forskningssamverkan. Områden som

planerar behandla är samhällsnyttanatt räddningstjänsten ochman av



19919i förbilligaocheffektiviseramöjligheter ut-kostnadersou attdess samt
skolor.vid verkets4 bildningenKapitel

till uppgifthar bl.a.SPFförsvarpsykologiskt attförStyrelsen
psykologisk krigföringochpsykologiskt försvarforskningbedriva om

psykologis-för detbetydelseopinionsutvecklingsvenskfölja avsamt att
studieroch såforskningbedrivithar attMyndighetenförsvaret.ka
och övnings-utbildnings-inyttiggörashar kunnatkunskapererhållna

informationsberedskapen.planläggningförochsammanhang av
iopinionsundersökning inställ-ståendeårligengenomförSPF omen

specialstudiermeddennaoch kompletterarförsvarsfrågortillningen av
aktuella frågor.forvissa åretkringochskildahosattityder grupper
nyhetsvärdering.ochnyhetsinflödekringforskningbedrivsVidare

olika mediervärldenbilddeninriktas påforskningDenna somav
i dettakällkritik utövassvenskSverige och hurtillförmedlar samman-

medierna ochsvenskarna,kringforskningprojektaktuellt ärEtthang.
information i sambandforskningsområde gällertredjeGulfkriget . Ett

lita påskallmedborgarnaFör systemetsamhället.störningar imed att
fred.igrundlagtsförtroendet hakrig måstei

SPF två anställdaharforskningsverksamhetengenomföraFör att
bedriver vissdesamtidigtverksamhetenlederforskare egensomsom

till forsknings-kontaktnätbrettövrigt mediarbetarDeforskning. ett
högskolor viduniversitet ochbedrivs vid landets samtverksamhet som

och mångve-oftast tvär-initierarSPFforskningsinstitutioner.utländska
hållerochproblemställningar näraformulerarprojekt,tenskapliga

institutioner.olikafrånprojektenimedverkarforskaremedkontakt som
aktuella frågeställ-SPF, berördelvis frånåtminstonefinansierasProjekten
publiceras i tvåResultatenkortvariga.ganskaregelioch ärningar

resulta-uppmärksammasomfattningbetydandeSPF. Iskriftserier från
massmedia.iocksåten

2 miljonertill drygtSPF uppgårvidforskningförSärkostnaderna
forsknings-Avbudget.SPFsfjärdedelcirkavilket utgörårkr. avenper

uppdrag.utlagdatredjedelartvåkostnaderna caavser
civilt försvarÄven inommyndigheterfunktionsansvarigaövriga

avseende bered-utvecklingochforskningforvissaavsätter resurser
inom social-verksamhetsådanomfattning harStörstskapsfunktionen.

vid dessa övrigasatsningarmTotalt bedömsteleverket.ochstyrelsen
år.miljoner kr.7cirkaomfattamyndigheter per
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5 SOU 199191Forskning vid universitet och hög-
Kapitel 5

skolor betydelse för totalförsva-av

ret

5.1 Universiteten rekryteringsbassom

den varieradeFör och i många fall mycket kvalificerade verksam-
het bedrivs inom totalförsvaret, vid dess myndigheter och inomsom
försvarsindustrin, spelar den bas universitet och högskolor utgörsom
för kunskap och utveckling inomroll många olikai stor ämnes-en

Framförområden. allt är det betydelse högskolan kan försestor attav
försvarssektorn såväl med grundutbildad forskarutbildad personalsom
från mångfald utbildningslinj och ämnesinriktningar. Forskningen av er

bedrivs vid universitet och högskolor spelar förrollsom stor att
högskolans utbildning på olika nivåer skall kunna hålla kvalitet och
modemitet.

Särskilt försvaretsär behov utbildadstort personal inom antalettav
tekniska utbildningsinriktningar bl.a. elektronik, datateknik, mekanik,
flygteknik, materialteknik och teknisk fysik. Försvarsindustrin har stort
behov välutbildade tekniker. Den cirkautgör 10% den svenskaav av
verkstadsindustrin och hör dessutom till den högteknologiska delenmest

Därtilldenna. behovetär kvalificerade teknikerstort vidav mångaav
försvarets myndigheter främst FMV, FOA och FFA för försvaretsav att

avancerade skall kunna utvecklas,system anskaffas och underhållas.
andraMånga kompetenser efterfrågas också inteän iom samma

omfattning inom byggnadsteknik,t.ex. vissa medicinska, biologiska,
beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga områden.

Universitet och högskolor har sin största och helt avgörande
betydelse för försvaret för den grundläggandeatt försörj-genom svara
ningen med kompetent och välutbildad personal. Det är också väsentligt

försvaret snabbt kan tillvaraatt den kunskapta skapassom genom
särskilt de tekniska högskolornas forskning och utveckling. Därutöver
bör högskolan kunna bidra med olika former insatser inom forskningav
och utveckling uppdragsutbildningsamt direkt riktassom motmer



universitet hömed ochsamverkanFörsvarssektoms199191 försvarssektom. g-SOU
bildbakgrund denföljandei det motnärmarediskuteras av som5 skolorKapitel
vidaktörer såvälberördamedintervjuerantalefterfåttutredningen ett

företag.ochmyndigheterförsvaretshögskolan som

försvaretochuniversitetenmellanSamverkan5.2

deförsvarssektorn tyngstautgörämnesområdenvissa avenInom
högskolansskapaskunskapdenlandeti genomintressenterna somav ehöghastighetselektronik,mikrovågsteknik,gällerDetforskning. t.ex.

strömningslära, skepps-lättkonstruktioner,flygteknik,optoelektronik,
politik. Inominternationellochspecialitetermedicinskavissateknik,

intres-dominerandelikainteförsvarssektornområden utgörandra en
sig ochtillgodogörakunnaintresseändå atthar stortett avsent men

informations-inomframkommer t.ex.kunskaperutnyttja de somnya
materialteknik.ochmatematiktillämpadteknologi,

för försvaretdetområdena ärförsvarsintressantasärskiltdeInom
kunskapsut-akademiskatill denkontaktytabredsåhaväsentligt att en

ochutvecklingenöverblick överhakanlöpandevecklingen att man
såväl försvaretsfrånerfarenheterEnligtsig rön.tillgodogöra nya
kunskapsöverfö-sådanharhögskolanföretagochmyndigheter ensom

personliganätverkutvecklatiskettdennär ett avbästfungeratring
sektorn.ochhögskolanmellankontakter

till använd-kommitharnätverksådanabildaförformerOlika att
jmyndig-frånhögskolanvidprofessoreradjungeradening, t.ex. genom

medverkar i ellerhögskoleforskareföretag, somochheter genom
vidareutbildningförsvarssektorn,inomverksamhet genomgranskar

handled-försvarsanställda,forskarnivå gemensamgenomäven av
för-ochhögskolanmellandoktoranderochexamensarbetarening av

kunnatanläggningar samut-ochutrustningavanceradattsvaret, genom
kanrelativt lättsådana nätäninte större attSverige ärnyttjas etc.

kontaktbehovtillslatenttid, ävenlångundervid livhållasochutvecklas
dock alla kännamåstenätverketiorganisationerochPersoneruppstår.

tilldet är nytta.att
universi-närasådanförsvarsforskning harInom gemensam
områdenaomfattning inomrelativtochtradition storlångtetssamverkan
radioaktivochstridsmedel motkemiskaochbiologiskaskydd mot
finnsI Umeåområdet. etthumanvetenskapligadetinomstrålning samt

ABC-skydd ochförhuvudavdelningFOAsmellansamarbetenära
kemiinstitutioneruniversitetetsExempelvis äruniversitetet. aven



inomplacerad FOAs lokaler och utnyttjar SOU 199191avanceradegemensamtman
analysinstrument. Ett exempel på samverkan iannat Umeå utgör det Kapitel 5

för miljövetenskaplig forskning, därcentrum verksamheten genomförs
i form insatser från universitetet, lantbruksuniversite-av gemensamma

FOA och arbetsmiljöfonden. Inom det humanvetenskapligatet, området
tillhandahåller FOA i Stockholm speciallaboratorium förett den medi-
cinska högskolans traumatologiska forskning. På tid harsenare samar-
betet ökat mellan FOAs huvudavdelning för informationsteknologi i
Linköping och universitetet där.

Även industrin har i del fall utvecklad samverkan meden en
högskolan, för vidareutbildat.ex. att personal eller för anskaffaattegen
och driva instrument och utrustningartunga såsom superdatorer. Inom

flygtekniskadet området finns nära samverkan mellan FFA, industrinen
och högskolan. Andra områden där industriell samverkan sker är
reglerteknik, bildbehandling, optikantenner, och mätteknik.

I vissa fall läggs också konkreta uppdrag på högskolan att genom-
föra forskning för lösa för försvaret intressantaatt problem. Sådana
uppdrag kräver väl avgränsad och specificerad problemformuleringen

kompetentoch beställare för reultaten skall kunna tillgodogörasatten
inom totalförsvarets utvecklingsprocess. Styrelsen för psykologiskt
försvar hanterar helt sin forskningt.ex. på detta sätt.

I fallnågra har utvecklingsbetonade uppdrag lagts på forskar-mer
personal i nära anslutning till högskolan i forskarbyar, teknikcentra,
avknoppningsföretag. I andra fall har idéer har sin grund isom
högskolans forskning kunnat utvecklas till produkter utnyttjats isom
försvarsindustrin. Det sig irör regel komponenter eller metoder ochom

basteknologisk En svårighet oftanatur. är denprocesser av att nya
tekniken och försvarets tillämpade verksamhet ihop. Inom detatt passa
mikroelektroniska området har särskild lösning prövats med Elek-en

i Kista, erbjuder industrielltrum utvecklingsmiljö i högskolanssom en
närhet. Försvaret har också medverkat i de nationella förprogrammen
mikroelektronik NMP, informationsteknologi IT och mate-
rialteknologi, syftar till utveckla industrinsatt kompetens.som

Exempel på direkta kopplingar mellan svensk universitetsforskning
försvarsprodukteroch är svåra finna. Svensk industri byggeratt oftanya
på snabbt kunna utnyttjaatt teknologier utvecklats frånsnarare nya som
ländersandra grundläggande forskning. Det givetvisär ocksåmer

vinaturligt måste repliera påatt den internationella forskningens
samlade resultat än på vad just Sverige kan barasnarare prestera, som

för l % världens forskning. Detta kan illustreras medcza någrasvarar av
exempel.



galli-forskning kringgrundläggandeutveckladesStorbritannien199191 ISOU
kamerorkomplettatillpyroelektriskaochumarseniddetektorer sensorer5Kapitel

utvecklingenpåSverigeIIR-området. toginommålsökare varamanoch
vid FOAapparatutvecklingviasedanarbetadeochIR-detektorer enav

sidan.militäracivilasåväl på denprodukterframindustrin somvidoch
tidigt bl.a.Sverigeliknande. I toggäller någotlasertekniken manInom

möjligheterteoretiska, attochpraktiskastudier, avFOAvid upp
utveckling har såindustriellfortsattEfterlasertekniken.tillämpa

militäraExempel utgörfram.kommitprodukternågrasmåningom
mätning iberöringsfriförinstrumentciviltochlaseravståndsmätare

verkstadsindustrin.
exploatera ävenlandetinomsvårigheternapå attexempelEtt

uppmärksammatsnyligenharforskningsresultatframståendemycket
användningkringdärForskninghögskola. avtekniskaChalmersvid

plattautveckla typmöjlighetertilllett att avkristaller har en nyflytande
försvarsapplikationer.haskulle kunnaävennågotbildskärmar, som

utländskemellertid vidskerforskningsresultatenExploateringen nuav
industri.

högsko-universitet ochförmedkontakter representanterVid våra
funnitvihar attförsvaretinomkunderpotentiellaoch deraslor

ellerinte kansamtidigtkunskapmedmedverkarhögskolan gärna men
godkräverinsasersådanagenomföra ensomsigvill åtaga att ensam
ochbeslutsprocesserproblem,struktur,desstotalförsvaret,kunskap om

mellansamarbetehandlastället ettimåsteDetverksamhetsformer. cm
forskning vidochområdensådanapåverksamhetförsvarets egen

högskolan.
och stimuleraspåpositivtmycketregeli avHögskoleforskare ser

samtidigtdetillämpad styrstill nytta, menforskning kommerderasatt
kriterierinonvetenskapligaarbetekonkretai sittocksåska avoch styras

ämnesområde. Försvaretssittsig inommeriterakunnabehovetoch att
genomföras självstän-interegelidärförkanproblemlösningtillämpade

måstekunskaperochutbildninghögskolanshögskolan, ävenviddigt om
detta.göramedarbete attför sektorns egetgrundenvara förinomligger vaverksamheter ramendedel somEn stor av

karaktärharutvecklingochforskning avrubricerarförsvarssektom som
verklDessaindustrin.vidutvecklingsprojektochutredningarstudier,

karakteriserassystemnivå ochrelativt hög av apåoftaliggersamheter i
lösaförämnesområden attfrån många ekunskaperanvändasökerman

genomförväsentligasektorn attförärInsatsemaproblem.tillämpat
traditionellforskningdenfrånartskilda somkaraktärsintillmen
forsknintvärvetenskapliginslagetökadehögskolan. Det .vidbedrivs av



vid universitet och högskolor liksom deras SOU 199191i olika interna-engagemang
tionella bör kunna underlätta samarbetet mellan försvaret och Kapitelprogram 5
högskolan.

I vissa fall finns särskilda skäl förlägga även forsk-att rentmer
ningsbetonad Ävenverksamhet till försvarets det inteegna organ. om
ska överdrivas kan sekretesskraven ibland sådana; forskningenattvara
måste bedrivas i slutna former. l andra fall, främst när det gällermer

och sprängämnen skydd biologiskasamt och kemiskavapen mot
stridsmedel, riskfaktoremakan iden experimentella verksamheten vara
sådana forskningen måste ske vid speciellaatt anläggningar.

FOA genomför för närvarande inventering vilken forskningen av
bedrivs vid universitet och högskolor och skullesom kunnasom vara av
för försvaret. Särskilt när detnytta gäller långsiktig utveckling inom

sådana teknologiområden bedöms kunna få betydelse försom stor
försvaret jämför avsnitt 2.3 bedöms möjligheter till utökaden samver-
kan kunna föreligga. FMV genomför motsvarande inventeringen av
kompetenser vid industrin. Resultaten de båda kartläggningarna börav
kunna utgöra förgrund de överväganden och förslagen ökadom
samverkan med universiteten, vi skall utarbeta under vårt fortsattasom
arbete.



199191SOU förutvecklingsarbeteochForskning6
Kapitel 6

länderi andraförsvaret

Inledning6.1

betydelse förutvecklinginternationell2 belystavsnittiVi har av
utveckling, bl.aforskning ochoch desstotalförsvaretsvenskadet
försvarsmate-produktionochutvecklingforskning,förkapaciteten av

riel.
uppgifter försvarssammanställning vissa4bilaga finnsI omaven
Västtyskland, Neder-TysklandFrankrike,Storbritannien,iforskning

sammanställningenFörAustralien.ochUSANorge,länderna, svarar
6.2 redovisasnedanavsnittFOA. IElger,Hansutredningens enexpert

den.sammanfattning av
viktigarebelysaarbeteti det fortsattaambitionenVi har att

försvarsforskningen igällervadutvecklingstendenserochförhållanden
länder.vissa andra

länderi andraFörsvarsforskning6.2

FörsvarsforskningförsvarsbudgetentotaladenandelDen somav
storleksordningen några procent.teknikutveckling utgör äroch av

deñnitimer vadolikam.h.t.svåra görajämförelser ärExakta avatt som
I deindustristructurolikaorganisationsformer,olikain,räknas m.m.

aandelenNorge ärNederländerna ochAustralien,ländernamindre en
Frankrike,Storbritannbn,ländernamedelstoraI detvåtill procent.

andelen drygtUSAI ärtill tretvåandelen procent.Tyskland är tre
procent.

har likartadförsvarsforskningsorganisationenaförUppgifterna
problemområdenvilkavadolika ländernai de typerbredd somavavser

Problemonrådena omfat-för.de arbetarvilka avnämareochbearbetas
Forskningenmaterielfrågtr.tilloperativastrategiska frågorfrånallttar

samhällsvetenskap,inslaghar ocksåtekniktungöveralltär avmen
humanvetenskap.ochoperationsanalys
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finns i StorbritannienDet 199191SOUoch Australien strävan renodla deatten
särskilda försvarsforskningsinstitutens 6Verksamhetsinriktning Kapiteltill att

omfatta tillämpadfrämst forskning och med denna sammanhängande
verksamheter värderande och utredande karaktär. Konkretav mera tar

sig idetta uttryck utvecklande insatser förs till industrinatt över där så
möjligt. I Australienär sigägnar forskningsinstituten åt förhållan-även

devis mycket provning, modifiering och liknande insatser. I Frankrike,
där forskningsenhetema till del finns inom materielmyndigheten,stor

sin innehållervilken i såväl anskaffandetur utvecklande ochsom
producerande delar, tycks forskningen i förhållandevis hög grad vara
inriktad på strategisk teknikforskning vid sidan gängse typav av
tillämpad försvarsforskning. I Tyskland institutenär i några fall av ren
forskningskaraktär till del blandad karaktär och utförstor såvälmen av
forskning provning försökochsom m.m.

Universiteten har eller mindre framträdande roll inomen mer
försvarsforskningen i de olika länderna. Det är dock i samtliga fall fråga

mindre del de totala försvarsforskningsanslagen. Andelenom en av
kraftigtvarierar och torde till del avspegla traditioner och denen
forskningspolitikenallmärma i land. I Nederländerna utnyttjasresp.

universiteten praktiskt inte alls för försvarsforskning.taget Där domi-
det statliga institutet förstora naturvetenskaplig forskning. Inerar

Storbritannien, där den akademiska världen sedan mellankrigstiden är
i försvarsangelägenheter,engagerad utnyttjas 20närmare % forsk-av

ningsmedlen i form samverkan mellan försvarets institut och univer-av
siteten. I Tyskland med dess starka institutsforskning utnyttjas univer-
siteten i begränsad utsträckning. För Frankrike tycks motsvarandemera
gälla. USAI utnyttjas brett spektrum institutioner,ett även univer-av
sitet, för försvarsforskningsuppgifter. Den forskning försvaret isom
USA lägger på universiteten utgör 15% försvarsforskningen,ut ca av

imätt pengar.
.Forskningen finansieras normalt anslag eller större uppdraggenom

myndigheterna.från Styrningen sker samlade dialoger mellangenom
försvarsforskningsavnämama och forskarna. Härtill kommer kom-en

intäktsfinansieradpletterande verksamhet kan splittradsom vara mera
karaktär.till sin
flera länder försvarsforskningen,ärI liksom försvarsverk-annan
föremål församhet, översyner, ifrågasättanden Motiven varierar.m.m.

Genomgående handlar det viss neddragning. I fall Storbri-om etten -
det frågatannien är väsentliga neddragningar. Neddragningamaom-
bakgrundskall de samtidigamot neddragningar görs deses av som av

totala försvarsbudgetama i flera länder. Den andel försvarsforsk-som



tenderarförsvarsbudgctentotala291 den1991 teknikutveckling utgörSOU ning och av
länder.i flestaöka de6 dockKapitel att
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7 Viktiga SOU 199191problemområden
Kapitel 7

7.1 En preliminär värdering

Inom utredningen har vi hittills koncentrerat arbetet på det omfat-
tande underlagsinhämtande vi nödvändigt för kunna fåansett attsom en
överblick totalförsvaretsöver mångfacetterade forsknings- och utveck-
lingsverksamhet. Vår avsikt har, med hänsyn till tillgänglig tid för den
första fasen, inte varit genomföra några djupareatt analyser fråge-av
ställningar angående inriktning och avvägning eller mindreän angående
styrning och organisation. De värderande uttalanden vi likväl görsom
i det följande skall därför förteckning över problemområdenses som en
och frågeställningar, vi det angeläget bearbeta i detattsom anser
fortsatta utredningsarbetet. Förteckningen integör anspråk fullstän-på
dighet redovisar arbetsläge. Den indikerarutan inom vilkaett områden
och vilkamed kriterier vi ambitionssänlcningar ochattsom anser
kostnadssänkningar kan åstadkommas.

Vi har försökt bedöma i vilka avseendenatt konsekvenserna kan bli
för totalförsvarets forskningstora och utveckling de många föränd-av

ringarna i verksamhetens förutsättningar. Viyttre har också genom
besök och samtal med aktörer och intressenter inom området sökt
bedöma verksamhet, samarbete och inlemmande i vidarevar processer
tycks fungera väl och problem kan finnas. Vi har slutligen givetvisvar
också frånutgått de frågeställningar enligt våra direktiv skallsom
belysa.

De följandenärmast avsnitten 7.2 7.4 behandlar olika aspekter-
forskningpå och utveckling stöd för försvarets materielförsörjning.som

Därefter följer i några avsnitt 7.5 och 7.6 diskussion frågeställ-en av
ningar i anslutning till andra viktiga uppgifter för försvarsforskningen.
De följandedärpå avsnitten 7.7 7.9 redovisar några aspekter på-
avgränsning, styrning och avvägning. Slutligen diskuteras i avsnitttre

7.127.10 samverkan med universitet och högskolor och högre-
utbildning med utlandet.samt



199191SOU Materielanskaffningsprocessen7.2
7Kapitel

framställningen i kapitel 4 ärtidigareframgått denSom eav
ocl utvecklingsarbetforskningtotalförsvaretsdeldominerande av
ill materielanskaffkr.år knutet3,5 miljarder närmastcirkatotalt

ningen.
1 miljari kLår, viomfattande cirkaverksamheterDe som

fortsättningsvis skall granska,direktiv närmareenligt vårautredningen
490 militårhistorisMkrâr,försvarsforskningomfattar gemensam

ickeavseende objektbundefrån FMV3 Mkrår, uppdragforskning
och utveckling inom500 och forskning deMkrårutveckling knappt

törsvarsforsknin30 Mkrår. Avcirkaförsvaretcivila gemensan
furktioner för konven340 Mkrår försvarsmaktensdelstorenavser

hälften deFOAs bedömning drygtkrigföring. Enligttionell svarar av
väsantligt syftevilka harverksamheter, atmot somsummansenare
tillsidan stabemas arbetematerielanskaffningen vid stödstödja pav

dominerande deandelSåledes ävensystemnivåer.högre avavser en
former stöd till materielgranska olikadirekt skallviverksamhet av

anskaffningen.
särskit angeläget idet debakgrund framstårMot denna attsom

forskning och teknikutvecklinbehandlautredningsarbetetfortsatta
materielanskaffningsprocessen.iledsom

materielanskaffningsprocesseitillförstekniska kunnandeDet som
kund ochdels till försvaret köparei princip två vägar,slussas som oc

leverartör. FMV kunförsvarsindustrin producent ochtilldels somsom
för kunnoberoende teknisk kompetenshaangeläget attär attom en

anskaffa förochdesina anspråk påprecisera atattsystem man avser
ochofferter, produkter. Induindustrins arbeteutvärderaochgranska

tekniskmotsvarandei vissa avseendensidan behöverstrin andraå
lämna offertersystemlösningxr,studeraför kunnakompetens att

Sverige liksomi i andrproduktion. Det harutveckling ochgenomföra
upprätthålla striåtskillnad kunna iväsentligtländer ettattansetts genom

möjligt vidmaktoch så långtoch leverantörmellan kundförhållande att
i upphandlingen.konkurrenshålla en

inhemskastrukturomvandlingen inon den förUtvecklingen och
områden finninom de flesta baratill detsvarsindustrin har lett attnu

kommer främst frKonkurrenseninhemsk leverantör.tänkbaren
kvarvarande inhemsköverlevnaden denfallutlandet. I några är av

hotad.industrin
enligt statsmzktema angelägetsäkerhetspolitiska skäl detärAv a

försörjning iinhemsk mångafördelarbibehålla desöka avseesom en



Samtidigtden innebär. de det SOUnödvändigt 199191vi till deattanser anpassar oss
på väsentliga områden förändrade förutsättningar föreligger Kapitel 7attsom nu

mål.detta Detnå kräver vi klarare hittillsän prioriterar vilkenatt
utvecklings- och produktionskapacitet särskilt viktigär upprätt-attsom
i jämförhålla inom landet avsnitt 3.5.
i frågaMan kan sig inte kund och leverantörer försvarsmaterielom av
i i framtiden iSverige större utsträckning skulle kunna sambruka
tekniska kompetenser därmed urholka affärsmässigadenutan att

fallrelationen. I så skulle bättre förutsättningar kunna skapas för att
utveckla försvarsmateriel inom landet. Sådant kunnande framtassom
speciellt inom försvarsforskning borde utöver försvaretsgemensam av
myndigheter kunna utnyttjas också direkt inom industrin vadänmer som

fallet. Ivarje fallär bör detta möjligt för sådana faser i industrinsnu vara
föregårarbete konkreta utvecklingsprojekt. Industrins tekniskasom

kunnande borde å andra sidan systematiskt kunna utnyttjasmer som
för studierunderlag potentiella framtida och deras önskvärdasystemav

egenskaper.
iDet bör sammanhanget i denna riktningnoteras redanatt steg

tagits FMV 80-taletunder i ökande utsträckningatt genomförtgenom
upphandlingar med hjälp huvudleverantörer. Tanken har varitav att
därigenom minska behovet detaljerad och industrin dubb-gentemotav

teknisklerad kompetens vid FMV. Det är dock tveksamt någonom
rationalisering i praktiken genomförts. Verket har visserligen minskat
sin personalstyrka, samtidigt ökat utnyttjandet fristående kon-men av
sulter. Det därför uppdelning på kundenssynes som om en resp.
leverantörens tekniska kompetenser i utsträckning kvarstår.stor

Ytterligare skäl söka utöka samverkan mellanett att kund och
leverantör denär komplexiteten i de flesta försvarssystem.stora Det är
vanskligt i förväg specifikationer,göra kan ligga tillatt grund försom
utveckling. För industrin likasåär det svårt lägga offert påatt ett storten
och komplext och därför i många avseenden okäntännu utvecklingsob-

Detta talarjekt. för stegvist förfarande medett större samverkan.mer
Sannolikt verkar också de utdragna beslutsprocesser i sig fördyrande,

följatenderar med dagens anskaffningssystem.attsom
hittillsEnligt gällande planer för prolongerad försvarsekonomien

kommer satsningarna på såväl objektbunden icke objektbundensom
utveckling under de årennärmaste minska kraftigt i förhållande tillatt

Ävengällt undervad år. vissa resursförstärkningar tillsom senare om
försvaret aviseras den regeringen kommer enligt vårtnu av nya
bedömande svårigheter likväl föreligga vidmakthålla de årensatt senaste

utvecklingssatsningar.volym på Därmed kommer det också bli svårtatt



199191 tekniskvidmakthålla alla nuvarandefrån försvaretSOU finansieringmedatt
utvecklingsmjekt kommerförsvarsindustrin. AntaletiKapitel 7 kompetenser a

kan vidareutför vilka kompetenserstyrandelitet och verka sunvara
utvsckla långsiktigåtgärder förövrigaVid valetvecklas. attav

därför anledi landet finns ;letförsvarsteknisk kompetenseftersträvad
industrin försvareinom såvältillsamlat kompetensernaning att somse

myndigheter.tekniska
ökandemöjligheternaochinternationaliseringen deökandeDen at

4det också nödvändigtändamålteknik för militära görutnyttja civil att
tillteknikforsörjningframtida behovetdetbedöma av

myndigheteperspektiv. Såväl företagi bredareningsprocessen ett om
samarbetamed forskareutsträckning kommai ökadförväntaskan att oc

teknik utbytkunskap ochoch hämta hemtekniker i andra länder genom
utifrån.köpoch

utrednngsarbetetfortsatta äruppgift för i detviktigEn aoss
genomföras förstrukturforändringar kanvilkaprövanärmare asom

effektiv.teknikförsörjnin; Vmaterielanskaffningsprocessensgöra mer
områden ökal samverkanindikera inom vilkadärvidbör ocsom en

diskutera tänkbarakunna skeeffektivisering skulle styr-samt oc
organisationsformer för detta.

behovetprioriteringarsäkerhetspolitiska ooh7.3 av
utvecklingochforskning

harinriktning i statsmakförsvarspolitikenssamband med sortI
produktbnsresurser,ochvilka tekniska kompetenseruttalat soterna

bibehållsärskiltdet angeägetsäkerhetspolitiska skäl attanseravman
kommit tll uttryckhar bl.a.prioriteringarlandet. Dessainom geno

ÖB inhemsolikatillmäterochstatsmakternavikt typerden av
försvarsindustri.

anskaffningamamellandet långtblirområdenInom många
iövervägas mellandå behövakanforskningStudieuppdrag eller

och kapacitetvidareutveckla kompetensbibehålla ochförperioden att
Även forsknini övrigt böri landet.viktigt hadet är satsningarattsom

i överensstämmelsede stårteknikutveckling sågörasoch att m
beträffandprioriteringarsäkerhetspolitiskaallmännastatsmaktemas

begränsningar i kombiekonomiskaSamtidigt görinhemsk kompetens.
nödvändigt ambikomplexitet dettekniskmed ökad attnation anpassa

vipå olika områdeteknisk kompetensden graddet gällertionen när av
inom landet.kan ha
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199191SOUutredningen följandeVi inom tolkning vilkengör innebördav som
säkerhetspolitiska pioriteringarstatsmakternas tekniska Kapitel 7kompetenserav

produktionsresurseroch bör få för försvarets satsningar forskningpå
teknikutveckling.och
Telekrigföring betydelsefulltutgör och svårtillgängli område,ett

där det särskilt angeläget tillgång till inhemskhaär kompetens. Detatt
insikt dengäller ha tekniska utvecklingens möjligheter, kunnaatt attom

telekrigföringens potentialvärdera och kunna utveckla tillverkaochatt
ÖBSådan förmågamateriel. prioriteras högt både statsmakter och närav

det gäller värdering områden, vidär borde säkerställa inhemskav
ÖB ÖBSamtidigtkompetens. i sina planer i 92 det inte möjligt attanser

vidmakthålla industriutvecklande för telemotmedel i denänannaten
redovisadehögsta ekonomiska nivån nivå A. Vi i fortsattavårtattavser
därförarbete lägga särskild vikt vid söka finna former föratt attnya

inhemsksäkerställa kompetens inom telekrigföringens område.en
Härvid bör undervattensmiljönäven beaktas.

Andra systemområden där den teknologiska nivån spelar rollstor
för försvarsmaterielens effektivitet är robotar och styrdsensorer,
ammunition. Telekommunikationer måste också kunna fungera effek-
tivt under motverkan. Telekrigföringenäven ofta just motverkaattavser

Äveneffektiviteten de militära intelligens inom de justsystemensav .områdenanämnda är det väsentligt landet har tillgång till avanceradatt
teknik, för säkerställa våra blir effektiva och för haatt att system att
baskunskaper nödvändiga för utveckla telekrigföringsförmågan. Detatt

i teknisktär svårt hänseende skilja mellan medel ochatt motmedel.
Möjligheter till utlandssamarbete kan dock något större detnärvara
gäller medel inom detän sekretessomgärdadesträngt motmedels-rena
området.

Volymen tänkbara svenska nybeställningar avanceradeav av
intelligenta dessutomär sådan och utlandssamarbetesystem att export
torde nödvändig förutsättning för inhemsk vital kompetensattvara en
inom områdena på sikt skall kunna vidmakthållas. Vårt fortsatta arbete
bör inomdärför dessa områden syfta till förbättra såväl inhemskatt som
utländsk samverkan. Möjligheter torde också finnas till ökad samverkan
med tillämpningar.civila

Avancerad teknologi är väsentlig för funktionen hos stridsflygplan
stridsfartyg.och Dessa plattformar liksom deras ledningssystem har

hittills i allt väsentligt varit utvecklade och tillverkade inom landet. De
finns i krigsorganisationen och är under utvecklingsystem som nu som

underkommer lång tid utgöra i det svenska försvaret. Detatt stommeen
givetvis väsentligtär vi har förmåga vidareutveckla och vidmakt-att att



199191 fortsattSOU möjligheterna tillSamtidigt kommerhålla dessa nyut-system.
begränsade. Export,7 svenska behovKapitel veckling för enbart att ut-vara

tillämpningarcivila kanmedoch sambruklandssamarbete resurserav
erforderlig inomkompetens dessasäkerställa för försvaretbidra till att

telmikutveck-forskning ochförsvarssatsningar påFramtidaområden.
perspektiv.i dettainom området börling ses

ocksåammunition och stridsfordon sker detområdenaInom vapen,
successivkarakteriserasfrämstutveckling,teknisk enavsomen

fortlöpande integrationskyddsåväl verkanförbättring samt ensomav
effektivisera funktion. Detinformationsteknologi för systemensattav

i utvecklingenfölja med även på dessabehöver kunnasvenska försvaret
ÖB angelägetbedömer det inte likastatsmakterna ochområden, attmen

Detfrån svenska leverantörer.materielförsörj ningen sker stora arv som
det angeläget vi harvidmakthållas och ärdock kunnafinns måste att
mängdammunitionproduktion i krisforceradförmåga tillinhemsk av

böra syftainom området främsttekniksatsningarStatligaoch krig. synes
besittautvecklingen, godvärderasäkerställa förmågatill attattatt enen

befintligavidmakthållakunnaköparkompetens system.attsamt
inriktning, avvägning prio-ochfortsatta övervägandenI våra om

förforskning och teknikutveckling i förstasatsningarna påritering attav
vi de i detta avsnittmaterielanskaffningen hastödjahand attavser

inteutgångspunkt. Det längreprioriteringarna årredovisade ensom
områden lika väl. Det måste dockallainom landet behärskamöjligt att

materielen omvärldenoberoendekompetensalltid finnas sådan att av
krig.i kris ochnyttjaskan

teknolo-till industrinsför statligt stödModeller7.4

giförsörjning

från 19881990108 5 árspublikationen SOUI rapporter
följandebl.a.försvarskømmitté sägs

samhällsekonomisktförsvarsindustrinhävdasDet brukar att ger
sysselsättning och lägreskapaeffekterpositiva att t.ex. ge engenom
direktköp utifrån skulle Förvadbelastning bytesblansen änpådirekt ge.

betydelsen försvarsindustrinsamhällsekonomiskadenbedömaatt av
försvarsindustrinstill huremellertid ocksåmåste resurserseman

principiellt gäller då detutnyttjas. Rentskulle kunnaalternativt att
mindre stödja inhemsksamhällsekonomiskt lönsamtlångsiktigt är att en

konkurrenskraft lägga ned den och iänförsvarsindustri med attsvag
produktion.lönsampåstället satsa en
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Exportmarknaden för SOU 199191svensk försvarsindustri fortsattär vikande
anskaffningsobjektantalet från detoch svenska försvaret minskar Kapitel 7

ÖBdrastiskt under de kommande enligtåren alt C i 92 Jämför avsnitt
ÖB4.3. Om kan formuleras utifrån i 92 givnaprognosen, som

förutsättningar, blir verklighet, kommer del försvarsindustrinsen av
verksamhetsområden slås Motsvarande materiel får köpas på denatt ut.
internationella marknaden, när behov materiel så småningom återav ny

Företaguppträder. verksamma inom dessa materielområden kan vara
vissbetjänta hjälp för avvecklingen skall kunna genomföras iattav
former.acceptabla

Inom del andra områden vitalt intresse för det svenskaen av
försvaret kommer efterfrågan under alltför lång tid litensåatten vara

kompetensgruppema hamnar under den kritiska storleken föratt en
livskraftig Speciellt kan problemen bli för företag medstoragrupp. en

försystemkompetens, fullgod kräver medatt attsom vara grupper
olika specialiteter samtidigtmånga skall intakta kompetensmässigt.vara

inomFör sådana försvarsindustrin kan olika former stödgrupper av
behöva under åtminstonelämnas övergångstid i väntan på ånyoen en

efterfråganstörre eller på eventuella beslut avveckling, markna-om om
inte förväntasden bli bättre på rimlig tid.
När talar till industrinstöd får ha klart för sig stödetman attom man

imåste lämnas former,som förenligaär med företagens villkor. Före-
uppgift är på marknaden erbjuda sina tjänster och produktertagens att

och få avsättning för dem till sådant pris och i sådan volymett att
kanföretaget leva vidare och leverera skälig vinst till sina ägare.

Verksamheten måste inom affärsidé.rymmas en
bästa för företagensDet stödet utvecklingsgrupper naturligtvisär

uppdragfå materielutvecklingavseende eller utvecklingskrävandeatt
delar i leder företagets kunnande och kompetens framåtsystem, som mot

bedömd framtida efterfrågan från det svenska försvaret. Tacken vare
svårigheterdel bemästrats i förväg höjs också beredskapenatt fören att
igångkomma med anskaffningsprojekt, så skulle visa signya om

erforderligt.
En möjlighet försvaretär eller företagetiatt stöttarstatenannan ett

eventuellt omstruktureringsarbete medverka till finnat.ex. att attgenom
eller internationellsvensk eller stödja företagetspartner atten genom
i exempelvismedverkan europeiska forskningsorganisationer eller

teknikcentra, där kan få den teknologiförsörjning inte kanman man
vidmakthålla internt.

Informationsteknologiprogrammet II 4 nyligen genomförtär ett
för stötta kompetensutvecklingen i landet. Det äratt exempelettprogram



industriergivithar större199191 stöd. ProgrammetSOU koncentrerad formpå aven
inom vitalaförkovra sigtillsammansmöjlighetFOA7Kapitel och bl.a. att

hartillämpningar. IT 4föroch byggateknikområden resurscentraupp
förberedelseruppstartning ochvadutvärderats programmetsavser

utvärdering.slutligförpågår en
skallmikroelektronik NMP ocksåförnationellaDet programmet

1980-talet harhalvan ochgenomförts under andraharNMPnämnas. av
4 och NMPITde tvåInyligen utvärderats. sammantagnaprogrammen

forskning700 Nuläget för ochMkr.näringslivetochhar satsatstaten ca
anledninggiviti Sverige har därutöverIT-områdetutveckling inom att

färdig2000 i det ärIT är närmasteutredninggenomföra attsom nuen
redovisa.

förutvarandeytterligare exempel nämnasbörsammanhangetI som
bildbehand-breddnationellmedsatsningarNUTEKSTUs storen

utvärderats.harSatsningenling.
byggsinstituttillmedverkari formStöttning attatt staten uppav
för förmetodindustri, beprövadintresserad ärmed atttillsammans en

vidareutveckla teknikområde,tideller kortarelängre ett som annarsen
nivå ochInstituten bör ha sådanbemannat.underkritisktblihåller på att
naturligt.internationellt blirutbyteverksamhetsinkvalitet på att

Institutet för verkstadstek-sådanaexisterande ärredanExempel på nu
mikroelektronikInstitutet för ochinstitutet,Optiskaforskning,nisk

FOA tänkasscience. kanforinstituteSwedish partnercomputer vara en
snarlik roll.försvarsindustrin itill en

institutensöver verksam-översyngörlndustridepartementet ennu
het.

förlämpliga åtgärderrekommenderaochförsöka finnaVi attavser
anskaffnings- ochförväntadaktuella medblikanfallstöttning i de som

exportvolym.

forskningsinsatserstrategiskaVärdet7.5 av

forskninglångsiktig medvi härforskningstrategiskMed avser
verksamhetsområdensfleraellerförbetydelsekritiskbedömd ett

Det inteFoU.talar ärnärLångsiktigheten betonasutveckling. omman
börjat medutvecklingexempel därmängdhittaheller svårt enatt enen

frågortill så mångagivit upphovi världen,forskningsinsats nyasom
problemområdetibitit sig fastforskarvärldentänkandesåoch attnytt

mycketden ännuexempel ärtacksamtEttvinklingar detta.och olika av
solid fysik,materiens statekondenseradedeninomforskningenaktiva
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bl har givit till resultat SOU 199191kunskaper halvledare. Ur dessasom a nya om
småningomväxte så bl transistorteknologin fram. Kapitel 7a

Utvecklingen halvledare i integrerad form fick kraftigav mer en
injektion med utvecklingen i USA den ballistiska missilen Minute-av
man i vilken den diod-transistor-logikenk fick konkret ochs en
krävande tillämpning. Utvecklingen digitaltekniken fortsätter medänav
till oförminskad kraft. Mycket belopp civilt påstora satsassynes attnu
fram komponenter, åtminstone 64ta millioner minnesele-som rymmer

Mbit chip.påment ett
Behovet fördjupat kunnande inom halvledarområdet fort-ärav

farande såväl på processteknikens område förstort, framställning av
mycket mängder transistorfunktioner påstora chip, deettm m som om
fysikaliska i materialen. Forskningen och utvecklingenprocesserna
inom området har redan lett till det välkända genomslaget direkt och
indirekt för informationsteknologi, såväl i vardagslivet ioch samhällets
administration, inom försvarssektorn.som

En nära halvledarkunnandet tillämpas förannan men gren av att
utveckla transistorer arbetar vid mikrovågsfrekvenser med högsom
effekt avsedda både för med låg brusfaktor och förmottagare sändare.
En målsättning är skapa k aktiva däratt antenner ärantennaperturens
försedd med kanske tusentals centralt styrbara moduler för sändning
mottagning. Tillämpningar är exempelvis för satellitkom-antenner
munikation föroch radarstationer.

Betydelsen långsiktig och, när väl något forskningsresultats viktav
identifierats, strategisk forskning är ovedersäglig och den har visat sig

lönsammycket i samhällelig expansiontermer och förändring.av
litetFör land Sverige,ett står för världenssom procentsom ca en av

forskning,samlade behovetär välja ochrätt nogräknadatt näratt vara
det gäller ekonomiska satsningar forskningpå tydlig. På kämfysikens

liksomområde på rymdteknikens, för nämna några, har vi kunnatatt
större utbyte delta i flernationella forskningsprogram.att Alltgenom
fler sådana vägar öppnas sameuropeiskaut att därser genom program,
även försvarsforskningen kan Inom försvaret har sedan längerymmas.
flernationell samverkan mellan försvarsindustritöretag och mellan för-

forskningsorganisationer förekommit.svarets
För områden där genombrott redan exploaterats och statisken mer

situation inträtt blir uppgiften successivt förbättra ochatt Detanpassa.
gäller med redan känd tillämpadoch kunskapatt skapa blirsystem, som

effektiva och hög komplexitet lättaretrots använda. Detmer att senare
viktigt iär land med allmän värnplikt.ett Tendensen sådan teknik-att

utveckling får ökad tyngd har tidigare diskuterats.



199191SOU förtjänar En den hurNågra frågor närmare ärpenetreras.att om
förhålla sig till inom områden, tekniken7 försvaret skall därKapitel det svenska

forskningVilken roll skall svensk skall spela,mycket snabbt.utvecklas
försvaret tilenkriterier skall svenska avgöra närpå vilka attmogen

materielarskaffningframsteg i potentiell Attomvärldensomsätta en
finnsf0llower ansträngningar När detfast kan storasparavara en

försvaret behov och möjlighet tillegentligen för det svenska enav
landvinningamautnyttjar I viken taktmaterielanskaffning, utnytt-som

möjligheternai framtiden deangriparejar potentiell nyaen
bedömningarförslag till ochfråga hurnärbesläktad ärEn av

behandlas i de fall de mycketsystemfömyelse skallmateriel- och avser
konstnktionsmässigt.användarsynpunkt ellerkomplexa system, ur

igenomnivå får svårtforskning grundläggande atttrângapåResultat av
i ändamålsenlig riktning.och ledablir svår planeraoch forskningen att

finnerfår tillräcklig frihet söka dä de detforskarnaVikten attattav
inlemmavis behovetnågotoch givande måste på vägasintressant attmot

ställer. Terniskakomplexitetenblmålen inom de progno-som aramar
försvarets studer kan behövaspelkort iverksamhet med s.k.ochser

analyser för bedöma värdetdjupgåendekompletteras med att enmer
mindreendast berörväcker intresse,teknisk möjlighet, enmen somsom

komplextdel system.ettav
svararför kanlarmfunktion forskningen behövadenNyttan somav

skall sändas och kanlarmsignalemaoch de vägar,prövas emotassom
innan resulterarofta mycket lång tid larmenDetförändras.behöva tar nu
formiOfta behövs förstärkning någonåtgärder.i konkreta rapportaven

påtaglig effektkrigsoperationer i världen för någonsignifikanta attom
anpassningåtgärd ellekonkretskall kunnalarmen noteras ensom enav

planeringen.av
behandlaoch kapacitetoch FMV kompetensstaberKundernas att

iför kvaliteten arbetet. Ihar betydelsesystemfrågorkomplexa stor
försvarsindustrins kcmpetens,fall harmånga systemexperter som

komma tillsystematiskt kundekanske nytta.mer
frågor aktuella. I vilkenbl följandevidkommandevårt ärFör a

bedrivasstrategisk forskringinriktning börmed vilkenomfattning och
försvarsforskning universitet och högskolor iKaninom gemensam

verksamhet Vilken vikt skallutnyttjas för dennagradhögre etttyp av
tillmätasIEPGs EUCLIDdeltagande isvenskteventuellt program-
återvin-med EG innebära vad de gillersamverkanVilka problem kan

kunskaper kan med civiltVad samverkanning i Sverige nyaav
forskringsatsning-nationella internationellalångsiktiga ochmotiverade

bidra medar
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7.6 Försvarsforskning SOU 1991och tekniskt 91kunnande som
Kapitel 7förstöd totalförsvarets studier, planering och

ledning

beskrivitsSom i tidigare avsnitt spelar försvarsforskninggemensam
och tekniskt kunnande vid främst FMV väsentlig roll för bidra tillatten

totalförsvaretsinrikta utveckling. Forskare och teknikeratt medverkar
i och lämnar underlag till stabernas studier och värdering olikaav
tänkbara utformningar funktioner, förband och Därvidsystem.av
utvärderas dagens lösningar och framförprövas allt alternativ för
framtiden. Den försvarsforskningen bidrar främst medgemensamma

för simuleringmetoder och värdering, med peka på tänkbara hotatt nya
lösningar föroch utforma funktioner och FMVatt ochegna system.nya

mån industrini någon främstmedverkar med följa den vapentekniskaatt
iutvecklingen omvärlden, uppskatta prestanda och kostnader hos

alternativa framtida materielsystem och med bedöma realiserbarhetatt
och risker.

Enligt bedömningvår kvarstår behovet denna verksamhettypav av
tämligen oberoende de många förändringarna i totalförsvaretsav
internationella och nationella omvärld. Däremot givetvispåverkas vilka
frågeställningar aktuellaär belysa. I den tid snabbamest attsom av
omvärldsförändringar, vi lever detär väsentligt totalförsvaretattsom
följer och uppfattar vilka förändringarna i omvärlden vilka tendenserär,

finns och analyserar tänkbara konsekvenser för totalförsvaretssom
uppgifter och utformning. satsningarDe vi förbandgör och de och

vi väljer utveckla och anskaffa liksom de operativa principer,system att
den taktik och stridsteknik vi utvecklar måste tillräckligtgöras flexibla

effektivaoch för det spektrum hot och uppgifter föratt passa av
försvaret, vi kan föreställasom oss.

Försvarsforskningens medverkan till totalförsvarets inriktning och
utveckling sker på många olika nivåer och olikapå På höga nivåersätt.

ÖB, ÖCBstatsmakterna, handlar det mycket förmetoder studier,om
planering, styrning och utvärdering och tillämpa idessa iregelattom

samverkan ansvarigamednära myndigheter. Omvärldstudier säker-av
hetspolitisk och strategisk karaktär genomförs också, bl.a. bak-mot

den tekniskagrund utvecklingens konsekvenser.av
Gentemot försvarsgrenar och funktionsansvariga myndigheter i
försvar handlarcivilt det finna lämpliga utformningarattom av

funktioner, förband och så de blir väl avvägda och harsystem att
förutsättningar lösa sina uppgifter i tänkbara kris- krigsmiljöer.att och



industrinFMV ochfrånkunskaperockså199191 FörsvarsforskningenSOU men
bl.a.alternativ i formvärderaförmodellermedbidrar här bl.a.Kapitel 7 att av-

spelkort påmed s.k.spel ochochsimuleringarfunktionsanalyser, egna
och andras system.

försvars-bidrarmaterielanskaffningsprocessenstadiertidigaI av
tekniskapåtill pekaFMVfrånteknikuppdrag attochforskningen nya

realisezbara och välkanvadtill bedömaochmöjligheter att varasom
formuleragrund förDärigenomsystemprestanda. attavvägda ges en

upphandling.förspecifikationerochmålsättningar
tillgängligagranskaviutredningsarbetefortsatta attvårtI avser
och styrninginriktningtillmedverkaförkapacitetoch attkompetenser
FOA, FMV,vidkunnandeutveckling. Frågan ärtotalförsvarets omav

denrimligt sättindustrin på motochhögskolan ettFFA, svarar
problem-och demyndigheterfrån försvaretsefterfråganförväntade

förefaller kompetensbristområdeförutses. Ett attkanområden varasom
kostnaderochrealiserbarhetprestanda,funktion,insiktsfullt bedömaatt

Industriell erfarenhetförsvarssystemen.komplexaalltför de mer
överblick. Sam-tekniskaforskningensmedintegrerashärbehöver
besTtterrelevantaorganisationer,olikamellanökabehöverarbetet som

påpekas ipåtagligt är,där detta ärområdeEttdelkompetenser. sam
vidare tvek-flygsystem. DetmilitärastudierFFA-utredningen, av

iuppmärksammat behovettillräckligt harforskningen ensamt om
vidareutvecklaochmodifierasökaekonomi arvetansträngd att snarare

lösningar.heltfinnaän nya
kapacitet forstabemascentrala3.3avsnitt har deipåpekatsSom
Det kan dåminskat.successivtstudiergenomförai ochhållasjälvaatt
omfattandeläggaNorge,iliksom fallet är utaktuelltbli t.ex. meratt,

Det kansammanhållinde.forskningsorganisationenmeduppdrag som
frånstyrningochinsynbättremedgeförändringar förbehövasdå att

forsknings-inommilitär kompetenstilltillgångsida och bättrestabemas
organisationen.

områden ochmängd olikafrånkunskapersåledesbehövsDet en
skall kunnaför försvareutredningarochstudierför attkapacitet
effektivtdei kanförutsättningar, såtill attochutvecklas nyaanpassas

påskulle sättasdetuppgifter,sinalösa prov.om
anbitionsnivåervilkabedömasökaarbetefortsattaiVi vårtavser

behovenangelägnadesåprioriteringaroch mestrimliga göra attärsom
tillgodoses.kankunskapav
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7.7 Avgränsning SOU 199191försvarsforskningav gemensam

När och produktionsansvaren för den objektbundnaprogram-
försvarsforskningen definierades statsmakterna i början 1970-taletav avA se 2,bilaga FOAäven för viss forskningprogramansvaretgavs som
FortF FMV behöll produktionsansvaret för. Vi har vid våraresp.
kontakter med berörda myndigheter fått intrycket den delen FOAatt av s

hittills har haft begränsat värde, och det finns skälettprogramansvar att
den bör finnaspröva kvar.att om

ÖCBs och de funktionsansvariga myndigheternas behov forsk-av
ning studier tillgodosesoch inte enbart förprogrammetgenom gemen-

ÖCBförsvarsforskning. Som framgår avsnitt 4.5 strävarsam av ovan
ochöka samarbetet med universitet, högskoloratt andra institutioner.

ÖCBDetta samarbete etableras och bedrivs i direkt kontakt mellan och
berörda institutioner.

SRVs behov forskning och utveckling tillgodoses endast delvisav
försvarsforskning.programmetgenom gemensam

Den försvarsforskningen skall enligt regleringsbre-gemensamma
fungera länk mellan vetenskapens och teknikensvet möjlighetersom en

och totalförsvarssektoms behov. FOA har, också enligt regleringsbre-
sina huvuduppgifter framföravet, önskemål totalför-attsom en av om

svarsintressant grundforskning vid svenska universitet och högskolor.
Det finns anledning ställa följande frågor kring denatt gemensam-

försvarsforskningen och hur den utnyttjas myndigheterna inomma av
försvarsdepartementets verksamhetsområde

Bör så långtden möjligt heltäckande för verksamhetsområ-vara-
det
Om inte, vilka begränsningar ibör så fall förgälla täckningsområ--
det v
I de fall då produktionen den försvarsforskningenav gemensamma-
inte lämpligen sker vid FOA, eller i vissa fall vid någon för-ens
svarsmyndighet, vad bör innebörden FOAs programrollvara av

frågor viDetta är iöverväga det fortsatta arbetet.attsom avser
förslagVåra eventuella i denna del givetvis beroendeär vilka förslagav

i vi kommaövrigt kan lägga i slutbetänkandet.att



kimdstyrningeller199191 SjälvständighetSOU 7.8
Kapitel 7

Sverigevärderingar, iforskningspolitiskaomfattadeEnligt allmänt
kanforskningbetydelsedet attländer, ärflesta stori deliksom av

självständig-frihet oclunderinstitutionerakademiska storvidbedrivas
självtforskarsrmhälletväsentligtkvalitetforskningens attförhet. Det är

till vadhänsynmedväljesprojektochgörsvadgranska attfår som
brskningsbaraochproblemväsentligasjälvaforskarna varaanser

utvecklingforskningspolitiskadecennietsDetfrågeställningar. senaste
derasuniversiteten ochstärkainneburit strävan attSverige hari en
främjaochbindningarinstitutionellamotverkasjälvständighet. För att
delfördelasresursutnyttjande storflexibeltoch avkonkurrens nett

harfireträdarevetenskapligaforskningsråd, därviaforskningsmedlen
forskningentiliresursfördelning stortStatsmaktemamajoritet. styr

verksanheten.inriktningenden närmareintepåverkar avmen
gått iutvecklingen motsattindustrin har snarastsvenskadenInom

divisionaisering sådecentralisering och attLedstjäman ärriktning.
bidraochgenomslagstarktfåskallmarknadskontaktaffärsområdenas
ochnarknadendet förtillkoncentrationochproduktivitethögtill
ochfrsknings-centralavanligatidigarenödvändiga. Delönsamheten

medförsvunnit och ut-sålunda ersattsutvecklingslaboratoriema har
förväntade.pågående ellerprojekt,konkretaanslutning tilliveckling

falllock i varjesökerkompetensgrupperalltför småundvika manFör att
enhet,till någonspecialitetkoncentrera somv.ssinom koncerner en

köpsspecialkonpetenserMångaandra.tillunderleverantörblirsedan
särfinansierasviss måniochkoncernerutifrån. I större styrsockså

utrustning ochspeciellt ikompetensutveckling, tyngrelångsiktig an-
ledningen. Detplaneringsfunktion istrategiskläggningar, engenom

visserligenarbetsfornernuvarandeindustrinshävdardefinns attsom
deriskeralönsamhet, attkortsiktig atttill genombidrakan manmen

långsiktiga kompe-sinförsummadominansresultatkravenskortsiktiga
tensutveckling.

länder förutomflestai debedrivsutvecklingsarbeteochForskning
ochsektor-bedriøervid institut,ocksåindustriuniversitet ochvid som

teknikutveckling. Derasochforskningtillämpadbranschorienterad
utvecklingsar-industrinsprojektorienteradlikainteverksamhet är som

vil universiteten.vad fallet äränkundintressenstyrdbete, avmermen
forskningenakademiskadenmellanbryggafungerarInstituten ensom

oftaverloamhet ärDerasverksamheten.industrielladenoch rena
institutensSverige ärindustrin. Iochmellansamfinansierad staten

omfattning.mycket blygsamjämförelseinternationelliverksamhet av
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SOU 199191Ett undantag dock försvarssektom,utgör där endaär kundstaten
försjälv deloch utvecklingsarbetet. Den Kapitel 7storsvarar en av gemensamma

försvarsforskningen och satsningama ickepå objektbunden utveckling
befinner sig emellan den akademiska självständigheten och industrins

Ävenmarknadsorientering. industrins utvecklingsarbete särfinansie-är
; relativtochrat styrt staten.noga av

det gäller styrningen försvaretsNär forskning och utvecklingav
finnas skäl diskuterakan det hur avvägningen bör ske mellanatt

autonomi och uppdragsstyming och hur lämplig avvägning bör görasen
formerolika och forsknings-mellan och utvecklingsarbete.typer av

jämförelserIntressanta bör då kunna med degöras metoder och
organisatoriska lösningar internationellt används för framatt tasom

teknisktoch komplexa och få effektivt informationssflö-systemstora ett
till stånd mellan forskning och tillämpning.de

försvarsforskningenDen idag inom samlatstyrs ettgemensamma
vilket FOAför har och utformas i samrådspro-ansvarprogram som en
nivåer totalförsvaretspå flera med myndigheter. För undvikaattcess

institutionella bindningar har programfunktionen på tid fåttsenare en
självständig ställning i förhållande till produktionen. FOAsmer pro-

innebär ingalunda någon fullständig förautonomi FOAgramansvar att
påtagliga hänsyn måste till olika intressenters önskemål.styra, utan tas
tillVägen påverkan dockär ganska lång från intressent tillen en

forskningsaktivitet. finnsviss Det heller inget omedelbart samband
producerademellan resultat och finansiering verksamheten. För attav

de forskningsgruppema,stimulera enskilda nödvändiggöra direkten
marknadsorientering hos dem och möjlighet till direktinflytandege en
på från den instans hos kundernavad görs har sakkompetenssom som
skulle högre decentraliseradgrad uppdragsñnansiering kunnaen av

Idag omfattar den cirka 15övervägas. % verksamheten.av
Emot talarsådan åtgärd å .sidanandra den långsiktigaatten

kompetensuppbyggnaden riskerar försummas och det kanatt att vara
drivasvårt verksamheter utvärderande och omprövande karaktäratt av

i konsultform. I varje fall behövs för det uppdragsgivare påsenare en
relativt nivåhög och med än operativt genomförandeansvar. Detettmer

också de s.k. huvudprojekten vid FOA inneburitbör noteras att en
intensifierad kundkontakt.

Universitetens forskning kan inte direkt försvars-styrasegen av
hardet betydelse sektorns tillämpadesektorn, verksamhetstor attmen

till universitetenstillgång generiskahar kunnande. Det försvars-är ur
synpunkt önskvärt universitetsektorns och högskolor kan bidra medatt

till sektorns utvecklingEttkunskap utvecklat kontaktnät ochny samar-



vikt.meningenligtdärför vår199191 högskolevärlden är storSOU medbete av
försvarssektorninomutvecklingochforskningstyrningför7 SystemetKapitel av

för detta.måste utrymmege
bedöm-enligt vårharutvecklingsuppdragenobjektbundnaickeDe

Försvarsgre-FMV.utsträckningipraktikenihittills styrtsning stor av
pressadeföljd denbörjarprogramansvariga avsomnusomnama
samtidigtinsatserdessaifrågasättagranska ochi detaljekonomin att mer
finns vidknappastvärdetekniskainsatsemasbedömakompetens attsom

vid FMV.stabema utan
kompetensutvecklingsatsningar påinternagivetvis sinaIndustrin styr

inriktning-påverkamöjlighetvissmed FMVdialog attharoch genom en
påpåverkanIndustrinsFMV läggeruppdragde ut. program-somen av

begränsad.mycketförsvarsforskning ärförmet gemensam
dbkutera för-viutredningsarbete attfortsattavårtI avser
olika myndig-ochstyrformersjälvständighet,gradsvarsforskningens av
bedömervihurbakgrund attbl.a.industrins roller motochheters av

bl.a.Därvid planeraridag.fungeraravseendenolikaiverksamheten
förprogranfimktionenstärktanyligendenhurutvärderasökaatt

betydelse ärfaktorfungerat. Enförsvarsforskning har avgemensam
totalförsvaret.inomutveckling ifortsatta stortledningssystemetsockså

dimensioneringochavvägningförPrinciper7.9

förslag tillarbete lirmafortsattavi i vårtdirektiv skallEnligt våra
totalförsvaret börinomutvecklingobjektbundenickeochforskninghur

ekonomiskaolikaantalkonsekvensernaredovisa ettochinriktas av
verksamheten.förramar

säkerhetspo-devärderingar ärfortsattaför vårautgångspunktEn
börutgångspunkt7.3. Enavsnittenligtprioriteringarnalitiska annan

iverksamheterliknandemedjämförelseruppfattningenligt vår vara
och kunskapererfarenheterbörLikasåsektorer.andraochländerandra -

från andraforskningspolitik ochforskningenallmännadenfrån om
utveckling kunnatekniskafrämja landetsföråtgärderutredningar attom

utnyttjas.
satsningar påefterhand mätai nyttansvårt avDet är att ens
många gångerellerekonomiskai atkunskap termerochforskning ny

inomverksamhetenpåverkatoch kompetenskunskapökadfölja hurens
värdetÄn förväntadedetbedömai förvägdetsvårare ärområde. attett

bedömningar.bli frågagradi högmåsteDetsatsningar.sådana omenav
det värde,bakgrundbedömningarsådana motVi göra avattavser
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olika intressenter tillmäter forskning SOU 199191och kunskap inom detsom ny
insatsernaområde stödja. Forskning ochatt utveckling Kapitel 7som avser som

primärt syfter till stödja materielanskafñiingsprocessenatt bör värderas
bakgrund sina kostnader och sin potentiellamot betydelse för viav att

ska kunna tillgång till effektiv materiel till rimlig kostnad. Forskning
inom det beteendevetenskapliga området bör primärt värderas mot
bakgrund vad den kan betyda för försvarets hantering frågorav av om

utbildning,urval, ledarskap etc.
kanDet svårt väga viss tillämpad forskningatt typvara en av mot

någon tillämpad forskningtyp också överblickautan attannan av
respektive tillämpningsområden och deras inbördes betydelse. En mer
decentraliserad ekonomisk styrning forskningen skulle automatisktav ta
hand detta problem. En sådan styrning skulle emellertidom som

kunnapåpekats ha andra nackdelar.ovan

7.10 Försvarsforskning och högre utbildning inom
totalförsvaret

skillnadTill från vad falletär vid universitet och högskolor isom
övrigt i samhället är den högre utbildningen inom totalförsvaret i
huvudsak åtskild från forskningen. Enligt vårt bedömande är detta till

för kvalitet och djup både i utbildningen och forskningen.men Det
försvårar sannolikt fruktbärande utbyte kunskaperett med samhälletav
i övrigt och kan försvåra för försvarets ledande befattningshavare att
förstå och till sig kunskaper från forskningta och utvecklingsarbete.

Visserligen försvarssektornär mycket beställare forsk-storen av
ning utvecklingoch och kan därmed hävdas ha förståelse för värdetstor

sådan verksamhet. Man kan likväl fråga sig inte utbytet skulleav bliom
ännu officerarnastörre i större utsträckning finge kontakt medom
forskningsverksamhet inom för sin utbildning och i varje fallramen om
vissa befattningshavare hade forskarutbildning utöver sinen egen rent
militära utbildning.

Det enligtär vår uppfattning angeläget söka finna former föratt att
i utsträckning nyttja försvarsforskningensstörre kompetenta personer

kunnande inomoch totalförsvarets högre utbildning.
försvarsmaktenInom genomförs för närvarande utredning meden

uppgift föreslå åtgärder för försvaretsöppnaatt högre utbildningatt mot
forskningsvärlden. Ett delbetänkande förväntas till nyåret 1992. Vi
själva kan ha anledning bakgrund härav ytterligareatt mot överväga



försvaretsoch högreförsvarsforskning199191 samband mellanSOU frågan om
utbildning.7Kapitel

Ökat högskolorochuniversitetnyttjande7.11 av

försvarssektornmellanforskningshänseendeisamverkanökadEn
iönskvärdmöjlig ochhögskolor ettuniversitet ochlandetsoch synes
intehögskolan dock5kapitel kanframgåttSomavseenden.antal av

forskningsliknande verksamhettillämpad ochallgenomföra somensam
samarbete mellanhandlamåsteDetsektorn. ettinomförekommer om

högskolan.forskning vidverksamhet ochsektorns egen
ochmyndighetermellantekniska kompetensersambrukEtt ökat av

omfattakunnabör ävenmaterielanskafñiingsprocesseniindustrin
högteknologiska försvarssektornväsentligt denhögskolan. Det är att

de tekniskabedrivs vidutveckling,forskning ochdentillvaratakan som
forskningenoch därutvecklingsnabbmedområdeninomhögskolorna
reglerteknik.datateknik ochinomstandard,internationellt god t.ex.har

ochkontinuerligtavgörande förkontakternätverk ettutökatEtt synesav
tillämpadeförsvaretstillhögskolanfrånkunskapsflödebättre mer

spridahögskolor kärme-universitet ochinomförochverksamheter att
problem.totalförsvaretsdom om

föreliggerkontaktytornaturligaforskningsområden därInom
har kontak-högskoloruniversitet ochochverksamhetmellan försvarets

gällerdecenniet. Dettadetsärskilt underbyggts senastetytoma upp,
ochi Linköpinguniversiteten,FOA ochvidverksamheternabl.a.

strategiskt viktigaför försvaretinominsatserlångsiktigaFörUmeå.
utsträckning.i ökadmedverkakunnahögskolanbörteknologiområden

medicinsk-bio-vissainomskesamverkan kunnautökadbörLikaså en
områden.samhällsvetenskapligaochbeteendevetenskapligalogiska,

formerfram till förslagledautredningsarbetet börfortsattaDet om
angelägetsamarbete. Det attför ökatområdenoch ett syns oss e

vidutvecklasnyttja den kompetensinte bara kanförsvarssektorn som
betydandesektorn ocksåhögskolorochuniversitet attutan som en

påverka statsmak-möjlighetfåri landetverksamhetkunskapsintensiv att
inomkan skeresursfördelning i Dettainriktning och stort. ramentemas
forsknings-förbereda demedarbetetforskningsberedningen och attför

statsmaktsbesluten.politiska



SOU 199191
Kapitel 7

Ökad7.12 utlandssamverkan

försvarspropositionenIden prop. 1990912102senaste anförde
försvarsministernden förre det enligt hans mening finnsatt särskild

anledning hänsynmed till den snabba utvecklingenatt, på det försvars-
industriella området i Europa och det snabbt fortgående europeiska
ekonomiska samarbetet, överväga svenska relationer till existerande
samarbetsorgan i Europa på det försvarsindustriella området, i första

IEPG.hand Riksdagen betonade vid sin behandling propositionenav
199091 zFöU8, 285rskr. vikten den svenska försvarsindustrinsattav
behov närmare samverkan med utländsk industri, särskilt ifrågaav om
IEPG medlemsstater hittills begränsats till NATO-länder, görs tillvars
föremål för prövning med beaktande också neutralitets-en noggrann av
politiska aspekter. Riksdagen delade försvarsministerns mening detatt
från försvarspolitiska och försvarsindustriella utgångspunkter är vä-
sentligt svensk försvarsindustri bereds förbättradeatt möjligheter att
samverka med försvarsindustriföretag i dessa länder.

Enligt vår mening måste utökat utlandssamarbete också inbegri-ett
forsknings- och utvecklingsarbete. Som framgått kapitel 2 utgörpa av

just det för försvarsforskningprogrammet väsentligtgemensamma ett
inslag i det samarbete organiseras inom IEPG.som

idagRedan förekommer omfattande utlandssamarbeteett på bila-
teral Sverigebasis. har inom olika delområden avtal med andra länder

försvarsteknologiskt samarbete. Försvarsindustrin har mångaom ut-
ländska underleverantörer, själv och har i vissa fallexporterar ett
tekniksarnarbete med företag i andra länder. Forskare och tekniker vid

försvarsmyndighetersvenska har inom olika specialområden upparbe-
tade kontakter med motsvarande institutioner i andra länder.

fortsattaI vårt utredningsarbete vi särskilt uppmärksam-attavser
frågor utlandssamarbete. Det finns anledning bakgrundma om att mot
bedömningar hur detta hittills fungerat inom olika delområden ochav av
delvis förutsättningarnade söka finna former för stärka ochattnya

förbättra det framtida samarbetet med utlandet. EES-avtalet och arbetet
lagstiftning krigsmaterielexportenmed därvidbör kunnaen ny om vara

utgångspunkter.



199191 arbeteSOU Fortsatt
8Kapitel

Inledning8.1

skall delförstavi i arbetets taetappdirektivvåra att avI anges
för budget-forskningfrågaianslagsframställningarfördirektiven om

vilkenioch överväga,forskningsdirektiven199394-199596åren
myndigheterpåtillämpasde börvilket sättpåoch somutsträckning

direktiv,till vårafogadeForskningsdirektiven ärarbete. sei vårtberörs
avsnittredovisas ideli dennaförslagochövervägandenVårabilaga

Forskningsdirektiven.8.2
områden,olikainomproblemviktigaredovisas7avsnittI ovan

sökaochytterligarebelysavillarbetefortsattavi i vårtproblem som
härför.direktivvåra utrymmebedömerVi attlösa. ger

Forskningsdirektiven8.2

försvarsforsknings-harbeslutenforskningspolitiskatreårigadeI
stället behand-ifrågor harSådanaomfattning.litenibehandlatsfrågor
vid särskildaellerförsvarsbesluten,femårigadetillanslutningilats

däremellan.tillfällen
199394-199596budgetårenförforskningi frågaDirektiven om

beslut underforskningspolitisktförunderlag nyttettavseddaär att ge
myndigheter inomför någraintedirektivengäller1993. F.n.våren

verksamhetsområde.försvarsdepartementets
GemensamFöGl.anslagetriksdagen1991 beslöt attvårenUnder

i denskall ingå199293 längreintebudgetåretfr.o.m.försvarsforskning
börjat göraFOAharföljd häravSomutgiftsramen. numilitära en

anslaget.förlångtidsplanertreåriga
1991 ett nyttoktober att4denregeringsförklaringen angavsI

1992.under vårenfattasmåsteförsvarsbeslut
torde kunna1992, och deti juniavslutasskallarbetefortsattaVårt

rörande försvars-frågorvissastatsmaktsbeslutförunderlag omettge
1993.vårenunderforskningen

statsmakternatillleder attantaomständigheter attDessa oss
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kommer behandla försvarsforskningen under SOUvåren 1993 199191att anslutning
1993till års forskningspolitiska beslut. Kapitel 8
Vi har fråganövervägt forskningsdirektiven helt eller delvisom

bör förgälla berörda försvarsmyndigheter,även och därvid beaktat i vad
mån informationden begärs i direktiven ändå kommer lämnassom att
till vidregeringen tid. Direktivenrätt innebär i sammanfattning att
berörda myndigheter skallbör

redovisa resultatanalyser för forskningsverksamheten,
belysa utvecklingen inom sina ansvarsområden med avseende på
såväl grundforskning tillämpad forskning,som
belysa behovet och möjligheterna inom landet täcka olikaatt
forskningsområden,

.hinderbelysa för förändringsarbete och behovetett föränd-av
ringar,
belysa den nuvarande resursfördelningen utifrån aspekten balans

fastamellan och rörliga för forskning,resurser
redovisa sina förslag inom för de dis-ramen resurser som man

under budgetåret 199293,ponerar
redovisa hur arbetet med produktivitets- och kvalitetsförbätt-
ringar bedrivs,
redovisa bedömningar den forskning bedriver ellerav om man
finansierar välär anpassad till sektorns behov,
redovisa det arbete utförts för den forskningattsom som man
bedriver eller finansierar skall komma till kännedom, ochnytta
användning i samhället,

10. redovisa vilketpå forskningsarbetetsätt bedriver påsom man
där det finns universitet ellerort högskola, samordnas elleren

kan samordnas med högskolan,
ll. belysa möjligheter och behov öka användningen forsk-attav av

ning och utveckling i produktionslivet,
12. belysa omfattningen och inriktningen internationelladetav

samarbetet,
13. belysa finansiellade konsekvenserna samarbetet med EGav om

och s.k. EES-avtalnär träder i kraft,ett
14. i vilkenbelysa utsträckning det ökade internationellasom sam-

arbetet kan medföra omprioriteringar forskningsresurser,av
15. det 1990-taletunder kommer aktualiseras ytterliga-attange om

svenskt deltagande i internationella anläggningarstora ellerre
program,

möjligheternabelysa systematiskt knyta forskare frånatt andra.



forskningsinstitutioner,svenskatillperioderlängreunder199191 länderSOU
motsvarande sättpåforskaresvenskaför attmöjligheternaoch8Kapitel
utomlands,perioderlängreunderkompetensbygga enupp

ochmindrepå degjortsforskningsinsatserderedovisa hur17. som
utvärderatsochföljts samt,harhögskolorna ommedelstora upp

givit,deresultatvilkamöjligt,
verk-förändringartillförslagochresultatanalysersina av18. i ev.

perspektivetlokaliseringsaltemativ attolikabelysasamheten ur
vetenskapligadebedrivas därbörverksamhetvetenskaplig

bäst,uppfyllaskankvalitetskraven
respekti-sinainomforskarebehovetuppskattning19. göra avaven

000,2omkring årtillverksamhetsområdenve
för rekryte-förutsättningarnatillledakanförslag att20. lämna som

förbättras.forskaregenerationerring nyaav

forskningsdirek-iinformation begärsdendelbetydandeEn somav
försvarsmyndighe-berördaregeringentillregelmässigtlämnastiven av

anslagsframställningar. Enochforskningsplaneriprogramplaner,ter,
och idelbetänkandei dettalämnasinformationendel oss,avavannan

avsnitt 7slutbetänkandet, ovan.se
låtai vissa delarmotiveratmeningenligt vår attdockärDet

försvarsmyndigheter. Detberördaförgälla ävenforskningsdirektiven
universitetanspråktörsvarsforskningensberördelardegäller som

forskningsinsat-personalförsörjning ochbådegällervadhögskolor,och
försvarsforskningenhurredovisningpåockså kravetgällerDet avser.

försvarssektom.utanföranvändningochkännedom,till nyttakommer
forsknings-internationelladetberörde delarslutligengällerDet som

samarbetet.
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Kommittédirektiv

199143Dir.

Forskning och utvecklingsarbete för totalförsvaret

Dir 199143

l99l-05-30iBeslut vid regeringssammanträde

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Carlsson,R. anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallas med uppgiftatt göraen att sam-en
lad översyn forskning och utvecklingsarbete för totalförsvaret. Utred-av
ningen skall lämna förslag rörande behov, inriktning, omfattning, styrning,
finansiering och struktur för skapa forskningsorganisationatt en som svarar

de framtida behoven.mot

Bakgrund

l proposition 199091102 verksamhet och anslag inom totalförsvaretom
199192 s. 24 har jag anmält behovet samladöversyn totalförsva-av en av

Översynenforskning och utvecklingsarbete. börrets led i denettsessom
redovisats iöversyn propositionen och syftar till skapasom attsom meren

entydig och effektiv styrning, finansiering och organisation myndighe-av
terna.
Regeringen har förberedelse inför års1993 forskningspolitiskasom en

proposition utfärdat direktiv för anslagsframställningari fråga forskningom
för budgetåren 1993194-199596. Direktiven myndigheter inom för-avser
svarsdepartementets verksamhetsområde.

Definitioner

l det utgårföljande jag från de definitioner i regeringenssomanges propo-
sition 19899090 forskning 11om
Grundforskning systematiskt och metodisktär söka efter kunskapatt ny-
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Man brukarnågon bestämd tillämpning i sikte.äridéeroch attutannya
iindela den

läggs forskningens inrikt-där ingen restriktiongrundforskning,0 ren
ochning

grunden för tillämpning.grundforskning, kan tänkas läggariktad0 som
metodiskt sökandeeftersystematiskt ochforskning innebärTillämpad ett-

bestämd i sikte.med tillämpningoch idéerkunskap men, ennyany
forskningsresultatsystematisktochmetodisktUtvecklingsarbete utnyttjar-

åstadkomma produkter,vetenskaplig kunskap föroch att nya proces-nya
existerar.dem redanförbättringarväsentligaellersystem somavser, nya

påförsvaret skiljerInom man
ochutvecklingsarbeteobjektbundet0

utvecklingsarbete.objektbundeticke0

utvecklingochNuvarande forskning

forskning ochmiljarder kr. tillfyrabudgetår avdelasinnevarandeFör ca
för totalförsvaret.utvecklingsarbete

objektbundet uvecklings-miljarder kr. utgörseller drygtMerparten tre av
anskaffningförför anslageninomindustri beställtvid svenskarbete ramen

fjärdeOperativ ledninganslagetochhos försvarsgrenamamateriel m.m.av
JASdominerarnärvarandeE2. FörC2, D 2 ochanslagBhuvudtitelns

volummässigt.39-projektet
kr. inom450miljoneravdelastotalförsvaretforskning inomtillämpadFör

forskningsanstaltharförsvarsforskning. FörsvaretsG Gemensamanslaget
också huvuddelenförforskning ochdennaför avpro-svararprogramansvar
naturvetenskapliga, tekniskt-främst inom degenomförsduktionen. Denna

beteendevetenskap-ochmedicinskasamhällsvetenskapliga,vetenskapliga,
vid forti-genomförsproduktionenMindre delarforskningsgrenama.liga av

materielverk.försvaretsfikationsförvaltningen och
miljoner kr. fi-300-400avdelasutvecklingsarbeteobjektbundetickeFör

materielanskaffningföranslagför försvarsgrenamasnansierade inom ramen
utveckling.Forskning ochledningOperativanslagetE4.inom m.m.samt

för bl.a. tilläm-miljoner kr.8disponerarförsöksanstaltenFlygtekniska ca
Flygtekniska försöksanstalten.Lanslagetunderforskningpad

utveckling,för forskning ochanslagspostMilitärhögskolan disponerar en
kr.2,4 miljonerMilitärhögskolan,F9.under anslaget om

och utveck-för forskningavdelascivila deltotalförsvaretsInom resurser
Demiljoner kr. är25 störstatotaltolika anslag, posternafrån fleraling ca

befolkningsskyddförvaruförsörjning ochindustriellförforskningtillämpad
räddningstjänst.och

utsträck-endast i ringatotalförsvaretförekommer inomGrundforskning
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ning inom anslaget G 1, i huvudsak koncentrerat till sådanaområden där
utvecklingen snabboch kanär få väsentligakonsekvenserför vår försvarspo-
litik och utformningen vån försvar.av
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens mångskiftande karaktär och

de mångabeställarna och entreprenörerna gör särskilda insatseratt är ange-
lägna för skapa samlad överblickatt området.överen

Vissapågåendestudier och utredningar

Påöverbefälhavarens uppdrag genomförs vid försvarets forskningsanstalt
och försvarets materielverk kartläggning och utvärdering försvarsrela-en av
terad forsknings- och utvecklingskompetens. Detta förstaär led i framta-ett
gandet långsiktig strategi för kompetensförsörjningenav en vad forsk-avser
ning och utveckling för försvarsmaktens behov. Detta första skall redo-steg
visas före den 1 september 1991.
Överbefälhavaren har inrättat projektgrupp för under medverkanen att

från försvarets forskningsanstalt utveckla idén försvarsuniversitet.ettom
Projektet beräknas pågå fram till den juli1 1992.
Tillsammans med styrelsen för psykologiskt försvar, försvarets forsknings-

anstalt och televerket har Överstyrelsenför civil beredskapunder år 1990på-
börjat olika aktiviteter för utveckla forsknings- ochatt studieverksamheten
kring det civila försvarets grundläggande förutsättningar. Ett framväx-antal
ande problemområden samlastill för forskning.ett ramprogram
En särskild utredare har på regeringensuppdrag granskat verksamheten

vid flygtekniska försöksanstalten. Utredarens förslag skall ingå ettsom un-
derlag till denna utredning.

Förändrade förutsättningar

Inom mängd områden förändras långsiktigade förutsättningarnaen förnu
totalförsvarets forskning och utvecklingsverksamhet

Avspånningen i Europa leder till konkreta nedrustningsåtgärder. Kvalite--
på materiel utomlands kanten dock fortfarande bli hög.ny

Den fortskridande ekonomiska integrationen och Sverigesanslutning till-
EG påverkar också totalförsvarets villkor.
Erfarenheterna kriget i Persiskaviken, främst vad gäller militärtekni-av-
kens betydelse, påverkaväntas försvarets mångautveckling i länder.
Återhållsamhet med försvarsanslag kan förväntas i Sverige och därmed-
ökad kostnadspresspå alla myndigheter.
Fortsatt omstrukturering det svenskamilitära försvaret mindreav mot-
kvantitet högre kvalitetoch kan förutses.
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luftförsvar.läggstonviktökadEn- ochombeväpningarmodifieringar,kostnadspressen väntasföljdTill av- få ökad betydelse.materielbefintligmoderniseringar av
iKvarvarande industri blirförsvarsindustri krympa.svenskPåsikt väntas- samarbete.internationelltberoendegradökande av

utsträckningbehöver i allt större ut-utvecklingenmilitärtekniskaDen- utveck-teknisk-vetenskapligacivila sektornsdeninomdrivkraftennyttja
ling.

överväganden

utvecklingsarbeteochforskningtotalförsvaretsförUppgifter
viktigastesinharutvecklingsarbeteochforskningTotalförsvarets som
förändradetillanpassningutveckling ochförsvarssektornsstödjauppgift att

utvecklingen.ochforskningenskallhärmedenlighetIvillkor.
kantotalförsvaretsvenskadet ut-kompetensinhemsksådan attbidra till- kan själv-detochvärderingarochförutsättningar attsvenskaefterformas

underhållas,ochutnyttjasoperativtständigt
tekniskadenföljdmöjligheter tillochhotanalyseraoch avupptäckatidigt-

utvecklingen,vetenskapligaoch
problemtotalförsvaretslösa genombeskriva vägaroch attidentifiera nya- möj-risker ochbedömakunnande,vetenskapligtochteknisktutnyttjaatt

förändringar,drivamed dessavägar samtligheter
materielanskaffningsprocessenattiteknisk kompetenssådantillbidra- uppgifterna, dentillmed hänsynawägdaväläranskaffakan systemsom

kostnaderna.ochutvecklingenmilitärtekniska
försvars-produktionochutvecklinginhemskför avtill kompetensbidra-

materiel samt
sådanförsvaretframtida tillväxtförkunskapsbasen om enavtillbidra en-

erfordras.skulle
har främstförsvarsforskningGemensaminom programmetVerksamheten

122forskning19899090 attproposition s.uppgifterna om
inomutvecklingenvetenskapligaochtekniska om-denoch analyserafölja

totalförsvaret,förbetydelsefullablikanellerråden ärsom och värderaframförsvarsmateriel att tautvecklingen genomstödja av- systemutredningar,tekniskavidmedverkaidéer samt
från icke konven-hotetförplanering mötaattstatsmakternasunderbygga- stridsmedel,tionella
säkerhetspolitisktutformningenmedverka ihot avolika samtanalysera-

ochunderlag prognoser.av
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utveckla förmetoder och medverka i totalförsvarets planering.studier och-
kartlägga påfrestningar påolika samhällsfunktioner under kriser och krig.-
lämna underlag olika effekt människanom vapensystems- samt
bedöma människans prestationer i relation till de krav underställs- som
kriser och i krig i speciella situationer i fred.samt

Försvarsforskningens villkor

Forskning och utveckling för totalförsvaret har flera drag skiljer densom
från motsvarande verksamhet inom andra samhällssektoreroch därförsom
motiverat särskilda organisatoriska lösningar. Det finns ocksåbehov näraav
samverkan med viss forskning bedriven vid universitet och högskolor. Det
kan gälla till det kunnande finns där,att ta få möjligheter rekry-vara som att

kvalificeradtera personal försvarsforskningensgörasamt att resultat till-
gängliga för verksamheten vid universitet och högskolor. l vissafall har det
också visat sig fördelaktigt förlägga försvarsforskning till universitetatt och
högskolor.
Av världens samladeforskning och utveckling bedömsSverigebidra med

Detta innebär huvuddelen vårprocent. kunskapca måsteen att byggaav
resultat från andra länder. Egen forskningsverksamhet kan sättett attvara
förstå och värderarätt resultat uppnådda i andra länder, också sättettmen

bli intressantatt samtalspartner för informationsutbyte. Forskningen kan
alltså i varierande utsträckning metod få tillgång till forsk-sessom atten
ningsresultat från andra länder. -
Tillämpad forskning och utveckling för försvaret mestadelsär tvärveten-

skaplig, styrd övergripande mål och tidsplanering hosolikaav ochavnämare
i många fall sekretessbelagd.Tillgång till utländskt kunnande kan sådanai
fall erhållas avtal med andra länder.genom
För lösa de angivnaavnämama uppgifternaatt krävs följande forsk-av av

ningsorganisationen

Insikter i totalförsvarets uppgifter och funktion. Sådanainsikter kan bl.a.-
erhållas forskare deltar i studier och utredningaratt bedrivnagenom av
försvarets myndigheter.
Ett forskningskunnande i form kompetenta forskare och inflödeav ett- av
kunskaper från forskningsorganisationens omvärld.

långsiktigEn tillämpad forskning inom försvarsspecifika områden.-
Systemorienterade insatser där kunskaper från flera teknikområden inte--

och utnyttjas för finna utformasättattgreras och funktio-attnya system
inom totalförsvaret.ner

För forskningavnämaren och utveckling skallatt kunna inrikta verksam-av
heten och tillgodogöra sig dessresultat krävs kontaktnära mellan fors-en
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problem.varandrasinsiktömsesidigoch omoch avnämare enkare
försvars-inombesparingargörasmåstelägetstatsfinansiellarådandedetl

inombesparingarmåsteDärvid ävenverksamhetsområde.departementets
övervägas.utvecklingsarbeteochforskning

Utredningsuppdraget
ochforskningtotalförsvaretssamlad översyn avskall göraUtredaren en

prolonge-ienutgångspunktmedutredarenskallDärvidutvecklingsarbete.
de ekono-minskningkonsekvenserna avennivå belysa avekonomiskrad %.40respektive25med 10,utvecklingochforskningförmiska resurserna övrigtskall iochhäravinte en-berörsutvecklingsarbetetobjektbundnaDet

följande.i detsärskiltdettafall angesi debehandlasdast

uppdragInledande
nuvarandetotalförsvaretssammanställning avskall göraUtredaren en

utvecklingsar-objektbundnadetinklusiveutvecklingsarbeteochforskning
organisa-ochledningfinansiering.omfattning,inriktning,gällervadbetet
hurgörs,prioriteringar resur-vilkaredovisa somskall ävenUtredarention. följsresultatdessochverksamhetenoch hurinsatserolikapåfördelasserna

upp. ochförutsättningarnaförändradedebakgrundskall avUtredaren mot
belysasskallutvecklingochforskning somför -minskning resursernaden av myndighetertotalförsvarets an-utvecklingochforskning somdenredovisa utgångspunkttotalförsvaretsfråndärövrigtiområdendeellerbehovmält av angelägen.meningärpreliminärautredarensenligtutvecklingochforskning utvecklingstendenserinternationellabelysaöversiktligtskallUtredaren

Sverige.förintresseav totalför-förutsträckningvilkeniredovisa enutredarenskallHärutöver vilkethögskoloroch samtuniversitetvidbedrivsforskningrelevantsvaret fördirektivendelocksåskallUtredaren ta avförekommer.samarbete som 199596199394-budgetårenförforskningfrågaianslagsframställningar om
tilläm-bördevilket sättochutsträckningvilkeniövervägabifogas och

utredning.dennaiberörsmyndigheter sompas ambitionssänkningarområdenvilkainom somredovisaskallUtredaren inriktningtillförslaglämnaochåstadkommaskankostnadsreduceringaroch
arbetet.fortsattadetav 1991.november1denredovisasskall senastuppdraginledandeDessa
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Fortsatt arbete

Med utgångspunkt i utredarens redovisning den l november 199] kan re-
geringen komma meddela kompletterande direktiv.att
Inriktningen för utredarens fortsatta arbete skall intill desseventuellt-ytterligare direktiv har meddelats följande.vara-
Utredaren skall lämna förslag till hur försvarsforskningensinriktning och

omfattning bör till de pågåendeförändringarna. l dettaanpassas samman-
hang skall utredaren bedöma vilka kompetenser för Sverige långsik-ärsom
tigt viktiga omfattningen dessakompetenser.samt av
Utredaren skall lämna förslag till metoder för styrning och finansiering
försvarsforskningen. Utredaren skall belysa konsekvensernaav ökadav en

efterfrågestyming och samfinansiering med andra forskningsfinansiärer.
Utredaren skall vidare lämna förslag till förändringar i organisationen för

ledning och genomförande totalförsvarets forskning och utvecklingsar-av
bete, bl.a. bakgrund den minskning för forskningmot ochav av resurserna
utveckling skall belysas.Utredaren skall därvid särskilt beakta.som

behovet med minimum administrativa hinderatt ett genomföra tvärve-av-
tenskapligt arbete ochupprätthålla kontakternära mellan forskare ochav-
nämare,
fördelar med och möjligheter till ökat samarbetemed andra länder, med-
svensk försvarsindustri, med andra samhällssektorer och med universitet
och högskolor samt
möjligheter och metoder överföra resultat från försvarsforskningenatt till-
verksamheten vid universitet och högskolor och vice versa.

Utredaren skall belysa för- och nackdelar med två huvudalternativ för för-
svarsforskningens organisation.
I det alternativet skall riktlinje FOA fortsättningsvisävenattena en vara
huvudproducent totalförsvaretsär tillämpade forskning.av
I det andra alternativet skall inriktningen försvarsforskningen för-attvara

läggs till universitet och högskolor. Därvid eftersträvas att

öka samordningen med högskolans forskning,egen-
stärka den inomvetenskapliga konkurrensen påverkaoch kvaliteten i-
forskningen,

påverkan frånöka andra samhällssektorer och forskningsmiljöer,-
publiceringen forskningsresultat offentlig.göra av mera-

Eventuella förslag till förläggning verksamhet till universitet och högsko-av
lor skall utarbetas efter samrådmed berörda högskoleenheter.
Utredaren skall med ledning bådaslutsatserna dessa huvudaltemativav av

föreslå förframtida struktur totalförsvarets forskningsverksamhet. För-en
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huvudalternativen.bådafråninslaginnehållaslaget kan
utredningenplaneradedenmedsamråda omarbetei sittskallUtredaren

för-inommyndighetsstrukturenochledningsorganisationtotalförsvarets
verksamhetsområde.svarsdepartementets

till19845dir.direktivenanförts iharvadbeaktaskallUtredaren som
utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaochkommittéersamtliga

inriktning.
1992.juni15denuppdragetslutredovisa senastskallUtredaren

Hemställan
regeringenbe-jaghemställeranfört attharjagvadtillhänvisningMed nu

försvardepartementetchefen förmyndigar
kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkallaatt en - utvecklings-ochforskningöversyngörauppdrag1976119 med att aven-

totalförsvaret,förarbete
biträdeoch utre-sekreterare annatsakkunniga, experter,beslutaatt om

daren.
skall belastakostnadernabeslutarregeringen attjaghemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelns m.m.fjärde

Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

hemställan.hans
Försvarsdepartementet

199143DirektivtillBilaga

budgetårenförforskningfrågaianslagsfranrställningar omförDirektiv
199394-199596

myndighe-följandeförgällaskalldirektivbilagdabeslutarRegeringen att
budgetåreninförforskningfrågaianslagsframställningar ommedarbeteters

199596199394-

rikspolisstyrelsen
laboratoriumkriminaltekniskastatens

kriminalvårdsstyrelsen
rådetbrottsförebyggande
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styrelsen för u-landsforskning
beredning för utvärderingstatens medicinsk metodikav
bakteriologiska laboratoriumstatens

socialstyrelsensläkemedelsavdelning
institut för psykosocial miljömedicinstatens

banverket
geotekniska institutstatens

ochväg- trañkinstitutstatens
sverigesmeteorologiska och hydrologiska institut
transportforskningsberedningen
vägverket
konjunkturinstitutet
Kungliga biblioteket
skolverksutredningen
universitetet i Stockholm
tekniska högskolan i Stockholm
Karolinska Institutet
högskolan för lärarutbildning i Stockholm
universitetet i Uppsala
högskolan i FalunBorlänge
högskolan i GävleSandviken

Örebrohögskolan i
universitetet i Linköping
universitetet i Lund
högskolan i Kalmar
högskolan i KarlskronaRonneby
högskolan i Kristianstad
högskolan i Växjö
universitetet i Göteborg
Chalmers tekniska högskola
högskolan i Borås
högskolan i Karlstad
högskolan i Skövde
universitetet i Umeå
högskolan i Luleå
högskolan i SundsvallPlämösand

Östersundhögskolan i
handelshögskolan i Stockholm
universitets- och högskoleämbetet
utrustningsnämnden för universitet och högskolor
forskningsrådsnämnden
humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
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forskningsrådetmedicinska
forskningsrådetnaturvetenskapliga

polarforskningssekretariatet
bibliotekpsykologisk-pedagogiskastatens

forskningsrådetsocialvetenskapliga
forskningsrådetteknikvetenskapliga

rymdfysikförinstitutet
fysikförSiegbahn-institutetManne

rymdverksamhetfördelegationstatens
kulturrådstatens

riksantikvarieämbetet
riksarkivet

riksmuseetnaturhistoriska
lantbruksuniversitetSveriges

forskningsrådjordbruketsochskogs-
försöksdjursnämndencentrala

lantbruksstyrelsen
Skogsstyrelsen
arbetsmiljöfonden

byggnadsforskningråd förstatens
byggnadsforskningförinstitutstatens

energiverkstatens
utvecklingtekniskförstyrelsen

myndighetnäringspolitiskutredningen en nyom
undersökninggeologiskaSveriges

kemikalieinspektionen
naturvårdsverkstatens
strålskyddsinstitutstatens

önskarmyndigheternadeochAnslagsframställningama rapporter som
ävenvederbörande departement,tillförutomskall,regeringentillinge

3ifinansdepartementetochi 2 ex.statsrådsberedningenskickas till ex.

På regeringens vägnar

CarlssonIngvar

SydowBjörn von
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Kopia till
samtliga departement
angivna myndigheter
statskontoret
statistiska centralbyrån
arbetslivscentrum
arbetsmiljöinstitutet
Kungliga skogs-och lantbruksakademien
Kungliga Vetenskapsakademien
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Ingenjörsvetenskapsakademien
Stiftelsen riksbankens jubileumsfond

Bilaga

Gemensammadirektiv för anslagsframställningarifråga forskning för bdom
199394-1 99596

Inledning

Regeringens föra politik forskningensträvan är fårgör ökadatt atten som
betydelse i det svenskasamhället. vårtSyftet öka landsproduktivaär för-att
måga, levnadsförhållandenaförbättra miljön, höjaoch livskvaliteten vårti
samhälle bidra till god internationell utveckling.samt en
Regeringen och riksdagen måste inför sina forskningspolitiska ställnings-

taganden underlag och förslagha visar på olika förändringsmöjlighetersom
inom forskning. Det måstesvensk ställas såvälsärskilda krav kompetens
och kontinuitet förnyelse i båderelativt litet land, för forsk-ettsom att
ningen möjlighetskall ha bidra till önskvärd samhällsutveckling ochatt en
för medkontakten den internationella forskningsfronten skall kunna bi-att
behållas och utvecklas.
Forskningspropositioner har sedan början 1980-talet lagts framav vart

år.tredje De har inneburit och avvägningsprobleminom svenskatt resurs-
forskning fåkunnat samlad behandling.en
Riksdagen år beslutathar 1988 regering och riksdag tredje år skallatt vart

fördjupad prövning omfattningen och inriktningengöra myndighe-aven av
verksamhet.ternas

för forskningensRegeringen kommer del redovisa förslag för riksda-att
år treårsperiodenavseende 199394-199596. En utgångspunkt1993 förgen

förslagen berörda myndigheters resultatanalyser förskall forsknings-vara
innehålla såvälskall kvantitativaDe kvalitativaverksamheten. redovis-som
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seutförtsutvärderingar prop.ochuppföljningar somdeningar av ochanalysernadärvid koncentrerabörMyndigheterna10.19899090 kap.
inomforskningsverksamhetendelarnacentraladetill avredovisningarna

områden.sina
regeringens1992årbörjani att,centralbyrån kommer avStatistiska
uppgiftersamlademedårsbokforskningsstatistisk ompublicerauppdrag, en

forskningsverksamhet.svensk

behovframtidaochutvecklingHittillsvarande
forsk-därellerforskning,förmedelstatligadisponerarMyndigheter som 198990190skallsearbete,myndighetens prop.delväsentligning är aven

belysa199394-199596budgetåreninförsåledes
grund-såvälpåavseendemedansvarsområdensinainomutvecklingen- ochutförligfåangelägetDet attärforskning. entillämpadforskning som uppnåddaresul-ochförhållandenrådandebildförståeligför lekmannen av

tat. forskningsområdenolikatäckalandetinommöjligheterna attochbehovet- ansvarsområde.övergripandemyndighetensinom
förförändringar attbehovet svaraochförändringsarbete avhinder för ett- ställer.utvecklingensamhälleligaochvetenskapligadende kravmot som fastamellanbalansaspektenutifrånresursfördelningennuvarandeden- redovisaocksåhärbörMyndigheternaforskning.förrörligaoch resurser fördel-alternativaolikamednackdelarochför-bedömningarsina av

ningar.
skalllandetiforskningenpolitik är attregeringensförUtgångspunkten
redo-därförskallMyndigheternaökar.kostnadernastatligadeväxa attutan 199293.bádisponerardeför maninom resurserförslagsina ramenvisa ochproduktivitets-medarbetethurredovisaocksåskallMyndigheterna

åstadkom-visetdetresultatvilkaochbedrivs mankvalitetsförbättringar
underdenåstadkommamedräknar atttreårsperioden, resp.denmit senaste

anslagsframställningen avser.period som 10 majtillhanda senastregeringenböranalyseromfattande varaMer
Anslagsframställ-sammanhang.i annatdatumtidigare angesinte1992,om undermyndigheternaFör1992.augusti31ingivna senastskallningarna vara skall lämnasanslagsframställningamagäller attutbildningsdepartementet

1992.juni1densenast

Samhällsnyimn
skerarbeteteffektivt, ensamhällsproblem ommerlösesAllmänt sett samhällssektorerallafrågeställning inomviktigEngrund.vetenskapliggod
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forskningen spelar väl rollawägd i förhållandeär till de problem ochom en
otillfredställda behov inom sektorn.mötersomman
Alla myndigheter har sektoriellt motiverade forskningsanslagskall isom
anslagsframställningarsina redovisa bedömningar den forskningav om man

bedriver eller finansierar väl anpassadtillär sektornsbehov. Myndigheterna
ocksåskall kunna lämna förslag till omfördelning medel avseddaför verk-av

samheten inom sektorn medel för forskning.och ocksåMyndigheterna bör
belysa möjligheterna till Ökad samverkan kring forsknings-gemensamma
uppgifter för myndigheter inom olika sektorer.
Alla myndigheter skall redovisa det arbete utförts för forsk-denattsom

ning bedriver eller finansierar skall komma till kännedom,som nyttaman
och användning i samhället. Resultatet detta arbete också såbör belysasav
utförligt åskådligtoch möjligt.som
Myndigheter utför forskning och verksammaär ortsom som samma

redovisauniversitet och högskolor skall vilket forskningsarbetetsättsom
redan samordnas eller kan samordnasmed högskolan. Förslag till när-nu

samordning skall utarbetas myndigheterna i samverkan.mare av

Produkrionslivers forskning och utvecklingsarbete

Svenskaföretags insatser för forskning har ökat kraftigt 1980-talet,under
för åren 1988 och 1989 redovisas minskning. Näringslivets forsk-men en

nings- och utvecklingsarbete ocksåmycket ojämnt fördelat olikaär mellan
branscher, storlek på företag och lokalisering. Företagen påsamarbetar
forsknings- och utvecklingsområdet i ökande grad internationellt. Påsenare
år har också vissutlandsetablering förekommit. Inom hela tjänstesektomen

forskningen relativt begränsad. såvälär Det gäller den offentliga sektorn
den enskilda.som

Myndigheter med forskningsanslag direktär relevansför produk-som av
tionslivet skall, efter kontakt i lämpliga former med företag, kommuner,
landsting, organisationer belysamöjligheter och behov ökaosv, attav an-
vändningen forskning och utveckling i produktionslivet. Myndigheternaav
bör fåbelysamöjligheterna näringslivet,även kommunerna påatt etc. att ta
sig ökade syfte spridauppgifter i teknik, härrör från forsknings-att ny som
och utvecklingsarbetet, marknaden.ut

Internationell verkansam
forskningssamarbetetDet internationella får alltmer ökad omfattning och

svenska forskargrupper och företag lägger i ökad utsträckning ned arbete i
årensinternationell samverkan. Inte minst de utveckling i Europa harsenare
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EF-mellanförhandlingarnapågåendeDeför detta.förutsättningarskapat
EG kangemenskapenekonomiska san-EuropeiskadenochTA-ländema
kommerbudgctperioden attaktuelladenunderSverigetillledanolikt att

dettaKonsekvensernaforskning.för avEGsifulltmedverka ramprogramut
utökasbörandraellerreduceraskan attsatsningarinhemskavissakan bli att

erhållas.skallforskningsbasinternerforderligför att en interna-detinriktningenochomfattningen avbelysabörMyndigheterna
konsekvensernafinansiellade avredovisasbörVidaresamarbetet.tionella

Myndighe-kraft.iträderEES-avtals.k.och närEGmed ettsamarbetet om internationellaökadedetutsträckningvilkeniockså sombelysabörterna Vidareforskningsresurser.omprioriteringarmedföra avkansamarbetet
ytterligareaktualiseraskommer1990-talet attunderdetskall omangeman elleranläggningarvetenskapligainternationellaideltagandesvenskt stora

program. forskareknytasystematisktmöjligheterna attbelysabörMyndigheterna
forskningsinstitutioner.svenskatillperioderunder längreländerfrån andra

desåvälskall kommakompetensforskarnasbörUtgångspunkten attvara belysabör ävenMyndigheternatillgodo.hemlandetvärdarnasvenska som
byggamotsvarande sätt enuppforskaresvenska attförmöjligheterna

utomlands.perioderunder längrekompetens

Regionalafrågor
idetslår vakt attnaturligtdet omattperspektiv ärinternationelltI ett såAttverksamhet.vetenskapligkvalificeradochomfattandeutföresSverige

soci-ekonomisktsåvälsamhället, somsvenskadetförbetydelseharsker stor verkarriksdagenochregeringennaturligtdetDärför attärkulturellt.ochalt
verksamheten.vetenskapligadenfår del iSverigedelarallaför att av
universitetetsortema.tillkoncentreraskommitgrad atti högharDenna

skillnaderñnnsregioneromgivande storadessasocksåinomdetsamtigt som markant ävenökatåtgärderolikaharForskningenolika genommellan orter. redovisaskallMyndigheternahögskolorna.medelstoraochmindredevid
ochföljtshögskolor har uppdessagjortsforskningssatsningardehur som

givit.deresultatvilkamöjligt,utvärderats samt, om dedärutföras veten-börverksamhetvetenskapligoundgängligt attDet är
därför, iskallmyndigheterAllabäst.uppfyllaskankvalitetskravenskapliga

be-verksamheten,förändringartillförslagoch avresultatanalysersina ev.
perspektiv.dettalokaliseringsaltemativolika urlysa

forskareRekrytering av
före-dede analyserbl.a.bakgrund somskall, avMyndigheterna mot

forskarebehovetuppskattning avtill, göra avlederuppdragen engående
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inom sina respektive verksamhetsområdentill åromkring 2000.
Myndigheterna bör förslag kan leda till förutsättningarna föravge attsom

rekrytering generationer foskare förbättras. Det gäller inte minstav nya att
underlätta för kvinnor och studerande från miljöer studietraditionutan att

på fullödig forskarkarriär. Högskoloma ochsatsa universitetenbör vidareen
sådanaåtgärderredogöra för utförts i syfte stimulera destuderandesattsom

intresse för forskning.
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försvars-riksdagsbeslutvissaReferat omav
forskningen

196rskr.FöU17,197388,Prop.

organisationriktlinjer fördelsföreslogs m.m. avpropositionenI
militärp-nedläggningdelsförsvarsforskningen,objektbundna avden

forskningsdelegationen.försvarsmedicinskaochinstitutetsykologiska 1jförsvarsforsknings-1969 årsfrånförslagendelvis påbyggdeBesluten
Beslutetfrån dem.avståndavseendenvissai omutredning, togmen

qhuvudsakiinnebar attriktlinjer

fördelarnågravisakunnatövertygande sätt attpåinteutredningen ett- försvarsforskningförstyrelsesärskilduppnås atttotalt ensett genom
inrättas,

försvarsforskning,objektbundenprincip alliförprogramansvaret- forskning hållsdennahuvuddelenförproduktionsansvaret avoch
forskningsanstalt,försvaretsmyndighet,inom ensamman

produktionsansva-ochforskningsanstalt övertar program-försvarets- militärpsyko-vidbedrivsforskning iobjektbundnaför den somret
armé-undersökningscentralen,militärmedicinskainstitutet,logiska
insti-flygmedicinska |ochforskningsgruppernanavalmedicinskaoch ifinansierasforskningförsvarsmedicinsk somövrig jtutionen samt

forskningsdelegationen,försvarsmedicinskagenom
grobotteknis-flygtekniska,objektbundnadenförprogramansvaret- fortiñkatoriska forsk-fordonstekniskaochskeppstekniska resp.ka, 1produktions-medanforskningsanstalt,försvaretsningen övertas av

fortiñkations-materielverkförsvaretshos resp.kvarliggeransvaret
förvaltningen,

militärhistoriska forsk-denförproduktionsansvaretochprogram-- försva-inte övertasskallmilitärhögskolan avvidbedrivsningen som
forskningsanstalt,rets

produktionsansvarochskall haforskningsanstalt program-försvarets- psykologiskadetförforskningkunskapsuppbyggandelångsiktig,för



försvarets behov, medan beredskapsnämnden numera SOUstyrelsen för 199191
psykologiskt försvar alltjämt skall ha för de forsknings-ansvaret och Bilaga 2
undersöknings projekt följer dess instruktionsenligasom av uppgif-
ter,
försvarets forskningsanstalt organiseras med centralt kansli- ett och
fem huvudenheter,
det viktigär uppgift för försvarets forskningsanstalten- verka föratt

samordnad utveckling ochen samordnatett utnyttjande forsknings-av
inom och utanför försvaretorgan med hänsyn till både försvarets och

andra samhällssektorers behov. Den lämpligaste formen härför är att
delar forskningsprogrammet läggsav forskningsorganpåut utanför
försvaret större, sammanhållna forskningsuppdragsom med inplane-
rad, flerårig löptid försvaretssamt forskningsanstaltatt på motsvaran-
de sätt åtar sig forskning för uppdragsgivare utanför försvaret,

delprogramett nytt med benämningen Gemensam försvarsforskning-
skapas inom huvudprogrammet Gemensamma funktioner,

förslagsanslagett med delprogrammetsamma försnamn- som påuppriksstatens driftbudget,
anslaget till flygtekniska försöksanstalten gförs inte över till Gemen--

försvarsforskning,sam
försvarets forskningsanstalt skall även i fortsättningen följa- överbe-
fälhavarens direktiv, när anstalten gör förslag till programplanupp
och anslagsframställning för delprogrammet Gemensam försvars-
forskning,
överbefälhavaren skall utfärda sina direktiv i samråd med- myndighe-

harter för perspektivplaneringsom ansvar inom övriga delar avtotalförsvaret.

Prop. 198182102, FöUl8 p. 4,9, rskr. 374

Besluten innebar att

riksdagen ställer sig bakom 1978 års försvarskommittés- principiella
försvarsforskningen,påsyn bl.a. innebärsom totalförsvaretsatt

myndigheter bör tillförsäkras likställdhet i inflytandet över forskning-
inriktning och överbefälhavarensattens ställning försvaretsgentemot

forskningsanstalt bör ändras. Forskningsanstalten bör lyda direkt
under regeringen försvarsdepartementet,
uppdragsverksamheten vid institutionen för flygteknik vid- tekniska
högskolan förs över till flygtekniska försöksanstalten.
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innebarBesluten att

försvarsmakten,utanförställningfårforskningsanstalt enförsvarets- inflytande överlikställtfårtotalförsvarsmyndighetema ettoch att
budgethänseende,ochplanerings-iförsvarsforskningen

och iuppdragregeringenspåförsvarsbeslutinför nästaanstalten- samladutarbetaskalltotalförsvarsmyndighetema synenmedsamråd
utveckling,långsiktigaförsvarsforskningenspå

redovisasskallverksamhetenanslagsfinansieradedenendast rent- skallalltjämtförsvarsforskning,Gemensam somanslagetunder
försvaret,militäradetförutgiftsrameninomfinansieras

försverksamhet ettintäktsñnansierade uppforskningsanstaltensför- inomutgiftsramenutanförligger menOOO-kronorsanslag,1 som
försvarshuvudtiteln.

403rskr.FöUl9,2,bil.198384l07Prop.

forskningflygtekniskförriktlinjerbeträffandeinnebarBesluten
bl.a. att

inriktasskallfortsättningen motiFFA ävenvidverksamheten- utveckla ochförmågaflygindustriell attsvensktillbidrakompetens att
robotsystemflygplan,tillverka m.m.

densamordnaochfrämjaskallinrättas,rådflygtekniskt somett- civila ochförföreträdareingåskallrådetIforskningen.flygtekniska
industrin, ochochFFAhögskolor,sektororgan,flygtekniskamilitära

inriktning bl.a.ochomfattning attförsvarsforskningensbeträffande
iskall hållastotalförsvaretför samman enforskningenhuvuddelen av- forskningsorganisation,gemensam

forskningsinstitutionerandramedsamverkanvidgadomfattandeen- landetinomerforderlig kompetensbevarakanvilketnödvändig,är
totaladeutnyttjande resurserna,effektivaretillledaoch av

väljasskallforskningsområdenaangelägnaförsvaretfördenågra av- samhällssektorer,olikamellansamverkanökadförut
också igenomförandeforskningensvidske menbörsamverkanatt- forskningsprogram.finansieradeform gemensamtav
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I propositionen 3.2p. Avvägningsfrågor i det svenska systemet
anfördes bl.a. följande

Under år har det hävdats detsenare råder obalansatt mellanen
sektorsforskning och uppdragsforskning å sidanannan ochena
forskning på ellereget grundforskningprogramansvar å den andra.
Kritiken kommer framför allt från högskolesystemet och har endast
i begränsad utsträckning utgått från de behov de enskildasom
sektorerna har.

Några statistiska uppgifter kan belysa frågan. Enligt SCBs
statsbudgetanalys gick både 197778 och 198687 43%ca av
statsanslagen för forskning och utveckling FoU till främjande av
allmän vetenskaplig utveckling, dvs anslag tillstatens forskning
vid universitet och högskolor inklusive de statliga ersättningarna
till sjukvårdshuvudmännen enligt läkarutbildningsavtalet. För-

har den näst störstasvaret andelen de statliga FoU-anslagen.av
Försvarets andel uppgick både 197778 och 198687 till 25%.ca
Försvarets FoU såledesär omfattande, och iär betydande utsträck-
ning lagd utanför universitet och högskolor.

Diskussionen bristande balans beror självfalletom på vi iatt
Sverige i största möjliga utsträckning undvikit skapa särskildaatt
statliga forskningsinstitut med sektorsforskningsuppgifter. Ett
undantag justär försvarets forskningsanstalt FOA. Svensk forsk-
ningspolitik har i stället inneburit universitet och högskoloratt har
betraktats samhällets samlade forskningsinstitutsom där forsk-,ning utförs oberoende statlig finansieringsform.av

I samband med riksdagsbehandlingen 1987 årsav
forskningsproposition prop. 19868780 fördes i flera motioner
fram krav på medel för sektorsforskningatt skulle överföras till
högskoleenheter och forskningsråd. Riksdagen beslutade emeller-
tid inte några sådana överföringarom uttalade i ställetutan att
regeringen inför den nästföljande planeringsperioden 199091 -1992
93 borde över sektorsorganens verksamhetse och komma med
förslag innebär viss delatt anslagen tillsom sektorsforskningenav
förs över till högskolans fakultetsanslag för den långsiktigam.m.
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fortsätt-forskning ävenutförandetRegeringen att avanser
Så längehögskolor.ochuniversitettillkoncentrerasningsvis bör
forskningfinansieringenkommerprincip avvid dennafasthållervi

FoU-satsningar.gällervad statenshåll, ävenskildafrånskeatt

285rskr.FöU8,1,bil.l990l9lzl02Prop.

försvarsforskning,Gemensamanslagetför bl.a.innebär,Beslutet
utgiftsramenutanförfinansierasskall199293budgetåretfr.o.m.detatt
anslaget integentemotöverbefálhavarenochförsvar, attmilitärtför

hai övrigtellerresursbehovenavvägauppgifttill attskall halängre
roll.programsamordnandenågon
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Critical Technologies Plan

I denna bilaga kort sammanfattningpresenteras The Depart-en av
of Defense Critical Technologiesment Plan for the Committees on
Services,Armed United States Congress, 1 May 1991. De olika

teknologiområdena redovisas med sina engelska beteckningar samt en
förklaringkort vad området uttalade mål förav samt planeradeavser

insatser. Sammanställningen har gjorts laborator Allan Linnarson,av
FOA.

SemiconductorNr 1 Materials and Microelectronic Circuits
Förutsättning för kompakt intergrerad elektronik.
Mål Signalbehandling i GHz -områdeL Utveckling instabila flygplanav
och avancerad kontroll dessa utvecklingsamtav ochsmartaav vapen

informationssystem.snabba

2 SoftwareNr Engineering
Nyckelområde för användning datorer i militäraav system.

Realtidsprogram,Mål kompenserar operatörsfel, möjlig-program som
heter till återanvändning och omprogrammering.

Nr 3 High Performance Computing
Utbildning snabba datorer för militäraav system.
Mål 10 operationers ops och överföring 10° bitars. Utvecklingav

och för effektiva C3I-system.smartaav vapen

MachineNr 4 Intelligence and Robotics
vissInföra artificiell intelligens AI i datorsystemen.

GeMål operatörer snabbt beslutsstöd behandlaatt mäng-genom stora
der data, sammanställa och jämföra dessa på kort tid. Möjlighet att
genomföra datoroperationer i snabbt tempo.



ModellingandSimulation199191 5NrSOU
konstruk-ochuppslagÅskådliggöra prövaoperationer,och3Bilaga processer

ellerförsöksmodeller prototyper.tillverkabehövationer attutan
tidernaförkortaproduktionskostnader,ochkonstruktions-MinskaMål
Åstad-prestanda.Förbättra systemensutveckling system.för nyaav

användande.inlärningformedel systemenseffektivakomma av

Photonics6Nr
signalbehandling.vidÖka säkerhetenochhastigheten

ihastighet näramed högsignalbehandlingoptiskåstadkommaMål Att
överföringshastighetenökaoch avdetektorertillanslutning sensorer,

Optisk signal-snabba lasersystem.Utvecklabitars.10°information
Magnetic PulseElectroEMP-stömingarokänslig förbehandling

RadarSensitive7Nr
radarmålyta.litenmedmålupptäckamöjligheten attFörbättra

Hori-TheOverOTH-radarförSpecielltradarteknik.FörbättraMål
laserradar.ochzon

SensorsPassive8Nr
signaturan-förmålsökareeffektivaocheffektiva vamarsystemSkapa

objekt.passade
för robotarmålsökarePassivaoch laser.radarförVamarsystemMål
områdena.WaveMeterMilliMMW-ochRedInfraIR-inom
för under-magnetiskaoch specsensorerHydroakustiska sensorer

vattensbruk.

Processingand ImageSignal9Nr
objektmålföljaochklassificeraupptäcka, genommöjligheterSkapa att

realtid.iSignalbehandling
förbättrastridsledare, vapensyste-förarbetsbelastningenMinskaMål
vapenbärare. Dettautnyttjamöjligheter autonomaskapa atteffekt,mens

Signaler frånRecognition.Automatic TargetATRmedmöjliggörs
viktigt tillämp-ubåtsjakt är annatför ettiakustiska arrayersensorer

ningsområde.

Control10 SignatureNr
vapenplattformarsökasignaturanpassningsteknik för attKvalificerad

överlevnad.och vapensystems
bakgrund.tillsignalerreflekteradeochemitteradeMål Anpassa

kamou-Framtagningformgivning.avancerad avåtgärder ärViktiga
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flagematerial med anpassade absorptions- och emissionsegenskaper, SOU 199191av
effektiva kylmetoder för reducering IR-strålning.av

Nr 11 Weapon Environmentsystem
Studier den naturliga omgivningens inverkan påav vapensystemens
funktion.

UndersökaMål hur den naturliga omgivningens tillstånd Väder, vind,
årstid, terräng påverkar vapenfunktion och bekämpningsrisk.

12 Data FusionNr
Integration data från flera källor till för operatören hanterbarav form.en
Mål med datateknikens hjälp ledaatt större förband. Att kunna

data från C3l-system såpresentera operatören erhålleratt beslutsstöd.ett

Computional13Nr Fluid Dynamics CFD
Konstruktionshjälpmedel för avancerad formgivning farkoster ochav
vapenbärare.
Mål Utveckla avancerade skrov för flygplan, fartyg och robotar.
Konstruktionen flygplansmotorer. Framtagning höghastighets-av av
projektiler.

Air-breathing14Nr Propulsion
Utveckling lätta, bränslesnålaav motorer.

förbättraMål Att gasturbinmotorer inom IHPTET-programmet Inte-
Highgrated Performance Turbine Engine Technology. Att utveckla

ramjet- och scramjetmotorer.

PulsedNr 15 Power
Generering korta högenergipulser.av
Mål Att åstadkomma energipulser för drivning elektromagnetiskaav

förkanoner, genering HPM-pulser High Power Microwaveav och
laserpulser.

Nr 16 Hypervelocity and Propulsion
Teknik för utskjutning projektiler med hastighet 2000överav en m per
sekund.

UtskjutningssystemMål för elektromagnetiska kanoner, elektrokemis-
travellingka kanoner, charge -kanoner. Framtagning höghastig-av

hetsrobotar, pilar och projektilformande RSV.



MaterialsDensityHigh Energy199191 17NrSOU
material.pyrotekniskaochdrivämnensprängämnen,Utveckling3Bilaga av

energiinnehåll, högmycket högtharmaterialFramtagningMål somav

skall deanvändningVidhandhavare.förgiftiga geoch inte ärstabilitet
signaturpåverkan.liten

MaterielsComposite18Nr
material.starkaochlättaUtveckling av

stridsfordon ochflygplan,framtidaförlämpadematerialUtvecklaMål
kännetecknasochanvändningsområdettillMaterialenrobotar. anpassas

motståndskraft högaochvikt motlåghållfasthet,mekaniskhögav
temperaturer.

Superconductivity19Nr
resistans.elektrisklitenmycketmedmaterialFramtagning av

elektroniskasnabbamagnetiskaförmaterialUtveckla sensorer,Mål
skall kunnaMaterialenpackningstäthet.med högminnenochkretsar
behövs.kylningingen externhöga attvid så temperatureranvändas

Biotechnology20Nr
tillverkningellerbiologiska avUtnyttjandet system sensorersomav

kemiskellerändamålmedicinska somkonstruktion,förmaterial
stridsmedel.biologiska

i formbiologiskaförmaterial avsensorerTillverkningMål av
petroleum-sådant sättmaterial påÄven atttillverkning avenzymer.

fordras.råvarorbaserade

ManufacturingFlexible21Nr
föroch snabbserierkortaellerlångatillverkningförMetoder av

produktionen.omställning av
produktionsplaneringkonstruktion,datoriseradhjälpmedMål Att av

serier avkortatillverkaekonomisktmöjligtdet attproduktion göraoch
materiel vid mobi-produktionigångfåsnabbtförsvarsmateriel avatt

lisering.

144



Bilaga° 4 SOU 199191
Bilaga 4

Försvarsforskning i andra länder

Redovisningens inriktning och källor

Nedan redovisas huvuddragen i försvarsforskningen i Storbritan-
nien, Frankrike, Tyskland Västtyskland, Nederländerna, Norge,
USA och Australien.

Redovisningen omfattar i huvudsak följande struktur på den
organisation genomför försvarsforskningen, ekonomiskasom mått på
verksamheten, viktiga motiv för verksamheten sådana de framträder i
tillgängliga dokument, försvarsforskningsorganisationens viktigare
enheter och deras forskninginriktning tendensersamt förväntassom
prägla försvarsforskningens framtida inriktning.

Beskrivningarna baseras på tillgängligt underlag i form av
internationellt tillgängligreserapporter, statistik, officiella dokument,

tidningsartiklar Materialet är ojämnt varför heltmm. standardiseraden
beskrivning respektive lands försvarsforskningav kunnat göras. Den
något varierande innebörd begrepp forskning,som ges tekno-som
logiutveckling, studier försvårar jämförelser mellanm.m. länderna.

Storbritannien

Den brittiska försvarsforskningen utförs till dominerande del vid
särskilda försvarsforskningsinstitut och vid industrin.

Verksamheten vid instituten har tills nyligen omfattat såväl tilläm-
forskningpad utvecklingsarbete. Undersom år har visssenare en

renodling institutens roll skettav utvecklingsarbeteatt så långtgenom
möjligt förts över till industrin, medan forskning analys ochsamt
utredningsverksamhet, såsom värdering militära och för-av system
band, behållits vid instituten.



kämvapenforskningenexklusiveförsvarsforskningentotala199191 DenSOU -
vilketmilj pund,450 motomfattning svarartillibedrivs dag ca4 avBilaga en- anslagentredjedelarTvåförsvarsbudgeten.totala avden3%knappt av

till industrin.ochförsvarsforskningsinstituten restensärskildatill degår
20 % för uppdragutnyttjasinstituten uppemottillgårmedeldeAv som

tilluniversitet skerochinstitut stormellanSamarbeteuniversiteten.vid
institut ochmellansamverkanidrivsforskningdvsbasis,lokalpådel

totala2% denutsträckning,litenmycketuniversitet. I avnärbelägna
universitet di-vidforskningfinansierasförsvarsforskningsbudgeten,

försvarsdepartementet.rekt av
försvarsforskningsinstitutensärskilda anges varadeförUppgiften

Tillämpning-kunskap.tekniskochvetenskapligoberoendeförståatt en
operativa konceptiinriktning stort,försvaretshotvärdering,avserarna
stödja de inomskallInstitutenmaterielsystem.utformningsamt av

materielanskaffning ochansvariga förärförvaltningochstaber som
nödvändighärförskalluppgiftersinalösaFörförbandsverksamhet. att
industrinmedtillsammansocksåskallInstitutengenomföras.forskning

för försvaretinomkunskapersäkerställaNATO attinomländerandraoch
tillgängliga.finnsteknologiernödvändiga

ledningförsvaretsdelari allauppgifterharFörsvarsforskningen av
operativa koncept,definitionideltarInstitutenproduktion. avoch

utvecklingiindustrinstödjersystemkoncept, avochförbandskoncept
biträdernödvändig kompetens samtsaknarindustrinmåni densystem

vidtaktikutveckling samtvidkunnandemedförvaltning avochstaber
underhåll.ochsystemmodifiering idelsuppbyggdai dagförsvarsforskningsinstituten ärbrittiskaDe

funk-vissinstitut meddelsinstitut,försvarsgrensorienterade somsom
områdenainomverksamhetharfunktionsinriktadeDetionsinriktning.

krigföbiologiskochkemiskskyddledning,och motsambandspaning,
Instituten omfattarfrågor.operativaochstrategiskaanalysring samt av

anställda.14000idag ca
omorganisation ochförföremålfnForskningsorganisationen är

forskningsor-samladedenhärför ärmotiv attviktigtEttneddragningar.
Vidarekompetensdubbleringar. äronödigaganisationen rymmaanses

sådan,personalenanställdainstitutenviddenhosåldersstrukturenidag
den närmasteinomgångaråldersavmycketmedaktuellt storadet äratt

arbets-kraftmark-påersättasvärabedöms attvilkatioårsperioden, vara
generelldenocksåharSlutligenforskare.ochteknikerförnaden

verksamheteoffentligamarknadsstyraochprivatiserasträvan att ,haribakgrunddennaMotförsvarsforskningen.omfatta ävenkommit att beslu-lförsvarsforskningenbrittiskadenomorganisationradikal aven



Det är ännu för tidigttats. dra några definitivaatt slutsatser SOU 199191vadom
omorganisationen slutligen kommer resultera Denatt renodlade Bilaga 4
marknadsstymingen, ursprungligen föreslogs, kommersom dock inte

genomföras för de delar forskningenatt gäller BC-skyddav ochsom
operativa frågor. Inom övriga områden tycks styrningen närmast
komma ske i form uppdragsstymingatt med dialoger. Vidareav är det
inte klartheller den eftersträvadeatt omstruktureringen instituten,av
innebärande försvarsgrensinriktningenatt hos de största institutentre
skulle överges, kommer genomföras. Försvarsgrenamaatt är angeläg-

behålla den nära samverkanatt nuvarande organisationna möjlig-som
gor.

Frankrike

franskaDen försvarsforskningen bedrivs till övervägande del vid
försvarets institut vid det statliga institutetsamt för flygteknik.egnai

° Forskningen är tillämpad karaktär och med relativtav starktett
forskninginslag strategisk karaktär inom för försvaretav viktigaav

basteknologier.
försvarsforskningFör exkl kämvapenforskningen avdelas något- -6 mrd Ffranc,över vilket drygt 3 % detmot samladesvarar av

försvarsanslaget. Av detta belopp 23går till de statliga försvarsforsk-
ningsinstituten. Utöver dessa belopp torde den franska försvarsindu-

tillstrin, väsentlig del ägs staten,som medel försatsa långsiktigav egna
i kompetensutveckling.

Försvarets forskning ligger till sin huvuddel inom den myndighet,
DGA, har samlat för forskning och materielanskaffningsom ansvar och

dessutom driver omfattande industriellsom produktion. Forsk-egen
tillningen år sin huvuddel teknisk. Inslag finns forskning kringav

ergonomi även operationsanalyssamt för värdering ochsystemav
förband.

I den statliga försvarsforskningen ingår idag institut driversom
verksamhet inom följande områden och operationsanalys,system -
ABC skydd, verkan och skydd konventionellamot flygteknik.- vapen,

försvarsforskningDen DGA finansierar omfattar databehandling ochi
telekommunikationerrobotik, och spaning, fysik och fysisk miljö, optik.

optronik, halvledare,ochj kontinuumdynamik, kemi, energikällor och
framdrivningmaterialteknik biotekniki ochsamt humanvetenskaper.
i Till centrala delar försvarsdepartementet finns forskareävenav inom
ekonomi och samhällsvetenskap knutna.



medplaneringsprocess ettFörsvarsforskningen styrs199191 genom enSOU
centraltinriktasochsammanhållesDialogemadialoger.inslagstarkt4Bilaga av

Deoch taktiker.teknikerforskare,deltardialogernaIDGA.inom
dialo-genomfördabasiscentralt påfördelas avekonomiska resurserna

%till 7varit låstårfleraunderharforskningenOmfattningen avger.
materielanskaffningen.av ochorganisationforskningensförändringarväsentligaInga av

FoUpåsatsningarnafranskaDeaktuella.fntycksdimensionering vara
tillväxt.anmärkningsvärduppvisat80 taletunderhar enförsvaretinom -

Tyskland

tillTysklandiutförsteknologiutvecklingochFörsvarsforskning
industrin.vidochinstitutförsvaretsviddeldominerande egna

teknologiutveckling.ochforskningförmilj DM900avdelasFn cza
dettaAvförsvarsramen.totaladen2 %knapptmot avDetta svarar

industrin.tillmycketlikaochinstitutförsvaretsgår40 % till egnabelopp
forskningsinstitutmellandelarlikaungefärÅterstående idelas20 %

konsulter.tekniskaochuniversitetförsvaret,utanför
teknologiutvecklingochforskningförmotivangivnaViktiga,

kunnandeteknisk-vetenskapliga somdetsäkerställaattvaraanges tillgångför fåochmateriel attbehovförsvaretstäckaför averfordras att
Särskilt betonasrustningskontroll.förerfordrasteknologitill som

säkerhets-tyska,hävdakunnaför attvetenskaplig kompetensvikten av inomsamarbetetökandeDetNATO.inomståndpunkterpolitiska
förkompetenspäkravställerländerandra egenmedförsvarsindustrin

gällerGenerellt attsamarbete.sådantiintressentyskahävdakunnaatt
behovtyskaspecifika,motinsatserprioritet svararsomhög ges
medsamarbetakunnaviktig för attärkompetensdärochmmsekretess

systemkon-framtagandetstödjaskall nyaForskningen avländer.andra
teknologiförsörjning-långsiktigadenförförutsättningarskapasamtcept

framtagningenstödjapåinriktade attskallTeknologiinsatserna varaen.
beslutade system.av roboiledningssystem,områdenföljandeinombedrivsForskning

farkonstruktionsteknik,ochmaterialavionik,spaningssystem,tik,
skyddstridsdelar,ochflygteknologi,framdrivning, vapen-koststyrning,

humanvetenskap.telekrigföringsteknik samtvapenverkan,mot
försöksverksam-forskningsåvälinnehåller sominstitutFörsvarets

ABC-skydd;områdenainomfinnsforskningsinstitutRenodladehet. 5materialteknik.geofysikoch samthydroakustik



De tyska försvarssatsningarna planeras reducerasatt SOUväsentligt. 199191
Detta kommer även beröra FoUatt satsningama ipåtagligt mindremen
grad, varför FoU-andelen i de tyska försvarsbudgeten tenderar öka.att

Nederländerna

Den nederländska försvarsforskningen genomförs till övervägan-
de del inom försvarsdelen det holländska institutetav för tillämpad
naturvetenskaplig forskning, TNO.

Forsknings- och utvecklingsinsatserna faller inom kategoriertre
i Nederländerna betecknassom grundläggande forskning,som tilläm-

pad forskning och teknologiutveckling. Verksamheten vadmotsvarari svenska försvarssammanhang betecknar försvarsforskningsom och
icke objektbunden utveckling teknologiutveckling .

Den samlade satsningen försvarsforskningpå och teknologiutveck-
ling dvs exklusive den egentliga utvecklingen materiel uppgår fnav
till 500 milj SEK. Detta kanca ställas den totala försvarsramenmot somär 45 mrd SEK. Större delenca satsningen på forskningav och
teknologiutveckling eller 65% sker vid TNO. Resten fördelas mellan
bidrag till NATOs forskning, EUCLID, rymdprogram, teknologiut-
veckling vid industrin, internationella utvecklingsprojekt och universi-
teten.

Forskningen skall stödja försvaret vad gäller operativa och taktiska
frågor, materielanskaffning och även ekonomifrågor. Huvudavnämarna
till forskningen är således försvarssektorns myndigheter. Somegna
särskilda mål försvarsforskningenattanges skall bidra till landet skallatt
kunna uppträda kompetent ochsom respekteraden samarbetspartner
internationellt. Den skall trovärdighet försvarets Ävenge funktion.
försvarsforskningens betydelse för forskningsstödet till rustningskon-
troll och miljöövervakning markeras.

Den grundläggande försvarsforskningen genomförs praktiskt tagethelt TNO. Universitetenav genomför enbart marginella delar sådanavforskning. Denna andel bedöms dock komma öka någotatt under 90 -talet följd bl.a. den ökadesom betydelsenav sk dualteknologier. Denav
tillämpade forskningenmera genomförs till sin huvuddel vid TN O menockså inom industrin. Teknologiutveckling och forskning står samman-för ungefärtaget lika delarstora avdelade medel.av
Forskningen vid försvarsdelen TNO omfattar områdenaav spa-nings-, sambands- och informationssystem, konventionella ochvapenskydd sådana, skyddmot icke konventionellamot stridsmedel samt



900 Inom de ickeidagomfattardel199191 humanteknologi. DennaSOU personer.
för försvaret inomforskningbedrivsTNOförsvarsspecifika delarna4Bilaga av

materialteknik.humanvetenskapmedicin, samtområdena

för dialog där,inominriktasFörsvarsforskningen enramen
viktigasteför de avnä-företrädaresjälva,försvarsforskamaförutom

ställningsjälvständigrådgivare medvetenskapligaoch även enmarna
förbereder beslut påDialogendeltar.försvarsforskamatillförhållandei

Idag försvars-försvarsforskning. ärföranslagetnivådepartemental om
Övriga frånintäkter kommer80%tillanslagsfmansieradTNOdelen av . i formförsvarsbeställningarochförsvaret ävenutanförkunder av

utvecklingsuppdrag.ochprovnings-
säkerhetspolitiska läget har ävenförändradeföljd detSom av

fnoch pågårifrågasättaskommitförsvaretinomFoU attpåsatsningarna
hittillsvaran-Denskallinriktningenframtidadenutredning hur vara.av

dock de harförsvars-FoU ärpåsatsningar attnederländskabildende av
80-talet.underförsvarsramensamladedenandelsinökat av

Norge

viddominerande delbedrivs tilli NorgeFörsvarsforskningen
FFI.institut,försvarets eget

forskningskaraktär,väsentligen ärFFI,vidVerksamheten avsom
budget.försvarets1%mot avsvarar

olikaantal typervid FFI omspänner stortttVerksamheten av
försvarsplane-långsiktigochfrågorsäkerhetspolitiskatillämpningar

människansochutvecklingmatericiansktaffning,vidstöd prov,ring,
omfattar såledesVerksamhetenförsvarsuppgifterlösakapacitet mm.att

forskning.tillämpadi begreppetinkluderasnormaltvadenbartinte som
materiel tillbegränsad ochfösvarsindustrin storärnorskaEftersom den

tillfram konceptFFIuppgifter förviktiga taattutomlands, ärdel köpes
materielvärdera denvidindustrin kan samt attså långt taprodukter att

utomlands.köpaaktuellär attsom
finns inom blaForskningskompclensanställda.500harFFI
elektronikitygdpunktmed samtteknikekonomi,ochstatsvetenskap

psykiatri.ochmedicin

§Förenta staterna
t
iförsvarsforskningenfederalastatligaför denKaraktäristiskt



USA dessär organisatoriskastora mångfald, där den sammanhållande SOU 1991 91
kraften utövas programmyndigheterav DARPA Defensesom Advan- Bilaga 4
ced Research Project Area, DNA Defense Nuclear Agency m.fl.

Huvuddelen denna FoU utförsav federala institutav under
försvarsdepartementet DoD eller energidepartementet DoE. Till
detta kommer den forskning bedrivs vid självständigasom federala
myndigheter exvis NASA, universitet och högskolor, icke-statliga
forskningsinstitut vid konsultföretagsamt varierande storlekav och
profilering.

Utöver vad beskrivits tillkommersom denovan projektinrik-mer
tade FoU-verksamheten vid industrin provningsamt och systemutvär-
dering.

Antalet forskare och ingenjörer vid laboratorier under DoD uppgår
27000.till ca

Den ekonomiska för militär forskningramen och utveckling är
idag 250 mrd kronor, vilketcza utgör drygt 12 % den totalaav
försvarsramen. Drygt 3 %-enheter härav kan hänföras till sådan
forskning och teknologiutveckling inte är knuten till utvecklingsom och
produktion beslutade materielobjekt.av

forskningsinstitutDe ligger under DoD isom är allmänhet organi-
serade försvarsgrensvis, medan övrig icke-industriell forskning gene-rellt är funktionsinriktad.sett Ett exempel på det ärsenare
kärnvapenforskningen, vilken under DNAs överinseende väsentligen
utförs vid några DoEs större laboratorierav och täcker behovet försom
samtliga försvarsgrenar.

En grundtanke i USA är eller åtminstone har varit likartatatt- -FoU-arbete konkurrensskäl gärna fårav bedrivasvid flera organisatio-
dettautan att upplevs slöseriner med anslagnasom medel. Inte minst

gäller detta för industrin. Vissa signaler tyder dock på kanatt man
komma påatt tumma denna regel i framtiden.

Rent allmänt kan sägas denatt grundforskningsinriktademest
verksamheten förutom vid universiteten också bedrivs vid de laboratori-

undersorterar DoE. I deter som fallet är det främst frågansenare omriktad grundforskning, där universiteten olika anledningar inteav ansersig kunna eller vilja investera iden nödvändiga forskningsutrustningen.
Självfallet förekommer också avsevärd mängd provningsverksamheten
i DoE-institutens regi. Försvaret är väsentlig finansiären grundforsk-av
ning i USA. Hälften de medel försvaretav avdela för riktadsom
grundforskning går till universiteten. Universitetens andel denav
tillämpade försvarsforskningen är däremot enbart 10 %.



teknis-avanceradehuvudsakligenutvecklasförsvarsindustrin199191 VidSOU
olika slag.produkterhögteknologiskatill avkoncept4 kaBilaga

framkonceptoperativa tasprincipertaktiska samtochStrategiska
konsultföretag.ochinstitutprivataoch vidDoDinom

förutombedriverslutligen,DoD,under renForskningsinstituten
givetvishindrarDettaforskning.tillämpaddeltillmaterielprovning stor
institutdessainomförekommerocksågrundforskningavanceradinte att

universitet.medsamverkanioftafallförekommandei- försvarsanslagenneddragningkraftigförhållandevis avTrots en
förförsvarsforskningendrabbaomfattningstörreinte i någondettatycks

procentuelladenökaDoDfrån är attuttalade strävanDennärvarande.
teknikutveckling.ochforskningpåläggsFoUandelen somav

Australien

dominerande delhelttillf.n.genomförsFörsvarsforskningen
ScienceDefenceDSTOforskningsorgaisationförsvaretsinom egen

.OrganisationTechnologyand
teknologiut-forskning,såvälomfattarDSTOinomVerksamheten

idockkomponentendenmaterielutveckling senareveckling avsom -
grad.avtagande

enligtforskningdel ärtillverksamhet, ovanmenstorDSTOs som
1100 Dettamkr.närvarandeforomfattarverksamhet, caockså annan

materielanslaget.13%ochförsvarsanslaget2.5% avmot avsvarar
uppbyggnadenförväsentligen enmål är att avForskningens svara

viktiga teknikom-försvaretförinomkunskapsbasteknisk-vetenskaplig
teknik ochtillämpaeffekt attförsvarets nyförbättra genområden,

effektivareblirpersonal samtochutrustning anpassasåvetenskap att
insatserMindre görsförhållanden.australiskatillmaterielutländsk

arbeteförsvarsmyndighetemasideltarådgivareformiockså att somav
förbandensutvecklingiochanskaffningsärenden avmedsambandi

placerådgivaresärskildaocksåDSTO hartaktik.ochsammansättning
försvarsindu-Eftersommyndigheterna.militäracentraladeinomrade

viktig rollDSTOomfattning har som enbegränsad enärstrin ännu av
tillutvecklingen framinitialadenförochteknologiframinstans tarsom

industrin kan över.där tapunkten
flygteknik,påinriktningmedinstitutfyrainombedrivsForskning

Vapenforskningenspaning.förteknikmaterialteknikelektronik, resp
Forskningen ärverksamhet.institutsdessasamtligadelingår avsom

utnyttjande,pågrad äveni högframtidainriktad på system men



modifiering och underhåll befintliga Som komplementsystem. SOU 1991av till 91ett
instutsforskningen stödjer DSTO också doktorandprojekt vid UoH. Bilaga 4
Även denna insats ekonomiskt är mycketom blygsamsett mindre än
1% DSTOs omslutning, den viktigtav instrumentett förses som att
försäkra sig tillgång till kompetenta forskareom rekryteraatt på sikt.

Forskningen är till övervägande del anslagsfinansierad. Forsknin-
inriktning utarbetas i dialog därgens avnämare och forskareen deltar.

En kommitté där bla forskningsorganisationens chef och företrädare för
försvarsgrenar ingår, granskar och föreslår vid behov förändringar i de
långsiktiga målen för försvarsforskningen. Varje projekt initierassom
skall stämma med dessa mål också ha tydlig uppdragsgivare.men en
Knappt hälften uppdragen kommer fn från forskningsorganisationensav

ledning. I övrigt detär försvarsgrensstaberegen och materielverk som
är uppdragsställare. l mindre utsträckning ÖBär departement och
uppdragsställare. Dessas andel är dock i ökande.

Instituten genomgår fn minskning innebärande de delaren att som
för utveckling systematisktsvarat överförs till industrin. De kvar-

varande delarna får därigenom väsentligen den tillämpade försvars-
forskningen sitt arbetsfält. Personalreduktionernasom kommer bliatt ca
20%. Anslagen minskas dock enbart med 5%. Mellanskillnaden skall

föranvändas lägga uppdragatt vid industri,ut forskninginstitut och
universitet.
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