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Sammanfattning 

Det militära och civila försvaret står inför en period av omstrukturering, förstärkning och 
anpassning för att möta den säkerhetspolitiska utvecklingen. Den inriktning och ambition som 
uttrycks i Försvarsberedningens rapp01ter kommer att ställa stora krav på forskning och 
utveckling för att möta och säkerställa utvecklings behoven inom militä1t och civilt försvar. 

FOI lämnar redan idag ett omfattande stöd till alla faser i Försvarsmaktens förbands- och 
förmågeutveckling. Den långsiktiga forskningen är en förutsättning för detta stöd. Vidare finns 
behov av utvecklad kunskap till stöd för styrning och inriktning av totalförsvaret, t.ex. rörande 
säkerhets- och försvarspolitik, försvarsekonomi och civilt försvar. För att stärka verksamhet på 
FOI, till exempel för att stödja det civila försvarets utveckling, behövs långsiktig och stabil 
finansiering. Tidiga signaler och prioritering är av största vikt framåt. Utvecklingen av total
försvaret i linje med Försvarsberedningens ambitioner och förslag kommer att bli en krävande 
uppgift för FOI. 

Specifika förutsättningar för att FOI på bästa sätt ska bidra till utvecklingen är: 

FOI 

• Förbättrade möjligheter att göra egeninitierade forskningssatsningar. Det är en 
förutsättning för att långsiktigt kunna bidra till utvecklingen inom totalförsvaret. 

• Säkerställandet av långsiktig finansiering av FOI:s forskningsinfrastruktur i form av 
speciallaboratorier och andra anläggningar för integritets- och sekretesskänslig 
verksamhet. 

• Fo1tsatt konsolidering av nuvarande forskningsområden liksom utveckling av 
forskningsområden som fokuserar på totalförsvarets behov att möta en kvalificerad 
motståndare. 

• En motpa1t som i dialog kan inrikta forskning och utveckling för den civila delen av 
totalförsvaret. 

• Att svenska prioriteringar och förmågebehov är styrande för försvarsmyndigheternas 
medverkan i European Defence Fund. EDF är ett komplement till den inhemska 
försvarsforskningen. 
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• Att stärka totalförsvarets mottagarorganisationer för FoU. Förmågan att inrikta, ta emot 
och omsätta kunskap är gränssättande för att FOI ska kunna bidra med relevant och 
efterfrågad forskning och utveckling som stärker det svenska totalförsvaret. 

Inledning 

Försvarsberedningen levererade den 14 maj slutrapp011en Värnkraft (Ds 2019:8). Tillsammans 
med rappo11en Motståndskraft (Ds 2017 :66) från december 2017 utgör den ett viktigt underlag 
för det kommande försvarsbeslutet (försvarspolitisk proposition) för perioden 2021-2025. 
Regeringen har därefter givit Försvarsmakten och andra försvarsmyndigheter i uppdrag att 
inkomma med ytterligare underlag för det vidare arbetet med propositionen. FOI ska 
tillsammans med de andra försvarsmyndigheterna (FMV, FRA och TRM) där det är relevant 
tillsammans med Försvarsmaktens delta i och bidra till Försvarsmaktens underlagsframtagning 
och dessutom inkomma med egna separata redovisningar till Försvarsdepat1ementet. 

Utifrån FOI:s perspektiv och roll i totalförsvaret handlar regeringsuppdraget om att göra en 
analys av genomförbarheten i Försvarsberedningens rapp011er, vilka behov av forskning och 
utveckling som förslagen innebär, en bedömning av de ekonomiska beräkningar som ligger till 
grund för förslagen som är av relevans för FOI:s verksamhet och vilka behov FOI har för att 
kunna genomföra förslagen . 

Enligt uppdraget ska FOI i tillämpliga delar samverka med Försvarsmakten och andra berörda 
myndigheter. För att genomföra regeringsuppdraget har FOI fött dialog med Försvarsmakten 
och FMV samt aktivt medverkat i Försvarsmaktens process för att svara på sitt regerings
uppdrag. FOI har också samverkat med Försvarsmakten angående skrivningarna i 
Försvarsmaktens underlag rörande behov av forskning och utveckling, särskilt avseende ut
ökade uppdrag till FOI. FOI har i samverkan med Försvarsmakten utgått från rådande modell 
för styrning och fördelning av forskningsmedel. 

I denna redovisning ger FOI sin bild av Försvarsberedningens förslag med bäring på FOI:s 
verksamhet och uppdrag. FOI:s bedömning har utgått från den ekonomiska nivå som motsvarar 
överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspa11ierna. FOI konstaterar i detta samman
hang att det snarare är förmågebredd än volym som dimensionerar totalförsvarets behov av 
FoU-verksamhet. I va1je given ekonomisk nivå måste en avvägning gentemot prioriterade 
förmågor göras för att tillgodose de mest kritiska långsiktiga behoven av FoU. Den över
gripande inriktningen för totalförsvarets utveckling blir därmed styrande för vilken FoU som 
ska prioriteras. En detaljerad analys av FoU-behov kräver att prioriterade förmågor först är 
kända. 1 

Underlaget bö1jar med att gå igenom Försvarsberedningens rappot1er och vilka krav och 
ambitioner som ställs på forskning och utveckling i totalförsvaret. Därefter bedöms 
konsekvenserna för FOI och myndighetens behov för att kunna möta denna målbild. Slutligen 
redovisas den finansiering som FOI ser behov av för att möta Försvarsberedningens föreslagna 
inriktning av totalförsvaret. 

FOl:s bedömning av Försvarsberedningens rapporter 

Försvarsberedningen visar i båda sina rappot1er att det skett en kraftig förändring i den 
säkerhetspolitiska situationen i omvärlden och i vå11 närområde. Denna förändring föranleder 

1 Specifika områdesvisa forskningsbehov i innevarande period redovisades i samband med FOl:s årsredovisning 
2019. 
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nya och utvecklade krav på det svenska totalförsvaret. FOI konstaterar att det militära och det 
civila försvaret står inför en period av omstrukturering, förstärkning och anpassning för att möta 
den säkerhetspolitiska utvecklingen. 

Försvarsberedningen föreslår ökade resurser för att möta denna utveckling i form av en ny 
krigsorganisation som ställer utökade krav på personal, infrastruktur och materiel. Det är också 
ett tydligt nationellt fokus i förmågeutvecklingen . FOI noterar att omställningen ställer stora 
krav på totalförsvarets utvecklingsorganisation för att möta kraven och de behov som uppstår 
under de kommande tio åren men även därefter. 

Ny krigsorganisation ställer nya krav på FOI - förmågeutveckling 

Försvarsberedningen föreslår att en ny krigsorganisation, som bemannas med tillgänglig 
utbildad personal och befintlig materiel, intas från 2021 . Personalen omsätts efter hand som 
förband grundutbildas. Materielbrister åtgärdas efter hand som befintlig materiel iståndsätts, 
renoveras och ny materiel levereras. 

Försvarsberedningen betonar vikten av att den föreslagna krigsorganisationen organiseras och 
fylls upp så snait som möjligt. Med hänsyn till de långa ledtiderna bedömer beredningen att 
krigsorganisation 2021 inte kommer att vara färdigorganiserad i enlighet med föreslagen 
ambition förrän i slutet av försvarsbeslutsperioden 2026-2030. Det understryker omfattningen i 
omställningen till den föreslagna krigsorganisationen, vikten av att omställningen påbö1jas så 
snait som möjligt för att uppnå ambitionen samt att det finns en långsiktighet och stabilitet i 
både planering och genomförande. 

Försvarsberedningen konstaterar att stora investeringar måste göras i hela krigsorganisationen 
givet de krav beredningen ställer på det militära försvaret. Det innebär förstärkt logistik, ledning 
och andra stödfunktioner samt en utökad numerär i delar av krigsorganisationen. I ljuset av det 
säkerhetspolitiska och militärstrategiska läget understtyker Försvarsberedningen vikten av att 
krigsorganisationen förstärks så fött som möjligt och att ytterligare förstärkning av krigs
organisationen, t.ex. i fo1m av nya krigsförband och anskaffning av ytterligare materiel kräver 
ytterligare höjda försvarsanslag i den efterföljande försvarsbeslutsperioden 2026-2030. 

FOI konstaterar att den inriktning och ambition som utt1ycks i Försvarsberedningens rappo1ter 
kommer att ställa stora krav på forskning och utveckling för att möta och säkerställa utveck
lingsbehoven inom militätt och civilt försvar. 

FOI noterar att Försvarsmaktens förmågebredd är viktig för Försvarsberedningen. Den ska 
vidmakthållas och utvecklas. Försvarsberedningen poängterar att det inom hela organisationen 
måste råda en balans mellan ingående delar, t.ex. ledning, verkansdelar och stödfunktioner. FOI 
menar att det är avgörande med balans även i forsknings- och utvecklingsverksamheten för att 
på ett uthålligt sätt möta detta krav på systembalans i verksamheten. 

FOI konstaterar att det snarare är förmågebredd än volym som dimensionerar behov av FoU
verksamhet. FOI understiyker vikten av att forskning och utveckling föregår fö1måge
utvecklingen. Under perioden efter det kalla krigets slut gjordes omfattande anslagsbesparingar 
inom FoU. FOI konstaterar att det kommer att ta tid att återuppbygga kompetens och 
konsolidera forskningsmiljöer. FOI underst1yker att detta måste ske på ett långsiktigt hållbait 
sätt. För att FOI på bästa sätt ska kunna bidra till utvecklingen av den föreslagna krigs
organisationen och totalförsvarets framtida utveckling är det viktigt med tidig och tydlig 
återkoppling om den verksamhet och inriktning som ska prioriteras. 
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FOI noterar att det i denna tid av omställning och tillväxt kommer att ställas stora krav på 
organisation, ledning, personal, materiel, infrastruktur och verksamhet i totalförsvaret. FOI 
bedriver redan idag forskning och utveckling som framför allt stödjer Försvarsmaktens 
utvecklingsverksamhet på olika nivåer och utifrån olika perspektiv. Verksamhet bedrivs också 
för utveckling av det civila försvaret. Denna verksamhet är däremot idag mer fragmenterad och 
ko11siktigt orienterad. FOI konstaterar att ett antal kompetenser för utveckling av totalförsvaret 
är underkritiska, andra saknas och några måste växlas upp för att kunna möta behoven. 

Försvars beredningen om forskning och utveckling 

Försvarsberedningen slår fast att försvarsforskningen har förändrats både vad gäller innehåll och 
omfattning sedan det kalla krigets slut och konstaterar att fle11alet av de operativa slutsatser som 
Försvarsmakten drar i Perspektivstudien (2018)2 är beroende av FoU för att kunna bibehållas 
och utvecklas. 

Försvarsberedningen understryker att militäI1 och civilt orienterad FoU bör ses som 
kompletterande och inte konkurrerande verksamheter och framhåller vikten av att hela kedjan 
från forskning via teknikutveckling till materiel hänger ihop. Den integritetskritiska kunskap 
som tas fram i den nationella FoU-verksamheten lägger grunden för de kontinuerliga beslut som 
måste fattas i alla utvecklingsprojekt. Den kunskap som finns att tillgå internationellt är inte 
nödvändigtvis relevant för nationella förhållanden eller behov. Nationell förmåga att tolka, 
anpassa och vidareutveckla internationella forsknings- och teknikutvecklingsrön är viktig för att 
inrikta verksamhet och prioritera behov. FOI delar i st011 Försvarsberedningens syn på FoU, 
men vill poängtera att FoU inte enba11 stödjer materiel utan även övriga dimensioner av 
förmågeutveckl ingen. 

Försvarsberedningen anser att förutsättningar att ta hjälp av FoU för utvecklingen av den 
militära förmågan behöver säkerställas. För detta måste ytterligare medel anslås för den 
nationella FoU-verksamheten. Försvarsberedningen understryker också vikten av att säkerställa 
långsiktiga förutsättningar för att bygga upp kompetens och kunskap som kan möta både civila 
och militära behov i totalförsvaret. I delrappo11en Motståndskraft påpekar Försvarsberedningen 
att bland annat FOI och FHS bör få ett särskilt utpekat ansvar som forsknings-, utvecklings- och 
utbildningsresurser för totalförsvarets behov. 

FOI delar Försvarsberedningens bild av behoven i FoU-verksamheten för totalförsvarets f011-
satta utveckling. FOI delar också Försvarsberedningens bedömning angående utvecklingen av 
det civila försvaret och anser att en långsiktig och stabil finansiering är en förutsättning för att 
kunna bygga upp verksamhet som stödjer det civila försvarets utveckling. På samma sätt som 
det finns en utvecklad process för prioritering och inriktning av FoU för det militära försvarets 
behov, så behöver FOI ha medel och motpa11 som i dialog kan inrikta forskning och utveckling 
för den civila delen av totalförsvaret. Dessutom behöver en sådan motpai1 säkerställa att 
resultaten omsätts i verksamheten. 

Försvarsberedningen om European Defence Fund - EDF 

Försvarsberedningen anser att Sverige måste tillvarata möjligheterna som EDF skapar för att 
stärka svensk FoU-verksamhet, men konstaterar samtidigt att EDF inte ger några garantier för 

2 De operativa slutsatserna rör till exempel förmåga och tillgänglighet att verka i en gråzonssituation, förbättrade 
spridningsmöjligheter och en högre skyddsnivå, förmågor för verkan på stort djup, utvecklad underrättelse- och 
säkerhetstjänstförmåga, förstärkt och uthållig ledningsförmåga samt ökat tillgodogörande av teknikutvecklingen är 
beroende av FoU för att kunna bibehållas och utvecklas. 
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att svensk forskning och teknikutveckling eller svensk försvarsindustri kommer att få del av 
finansieringen. Förutsättningen är svenskt deltagande i konkurrenskraftiga ansökningar. Inom 
vissa områden bedöms Sverige ligga i framkant och EDF kan där utgöra ett finansieringsstöd 
för att bibehålla strategiska kompetenser inom landet. Beredningen framhåller att EDF är ett 
komplement till nationellt prioriterad FoU-verksamhet. 

FOI delar Försvarsberednings analys om att det inte finns några garantier för svenskt deltagande 
i aktiviteter som finansieras via EDF. FOI konstaterar att detta innebär att såväl volym som 
inriktning på den forskning som initieras kan komma att variera i förhållande till svenska behov 
och prioriteringar. FOI vill i detta sammanhang understtyka vikten av en stark nationell bas för 
försvarsforskningen. En nationell forskningsbas strategiskt inriktad mot Försvarsmaktens prio
riterade förmågeutvecklingsbehov är nödvändig för långsiktighet inom de integritetskritiska 
försvarsforskningsområdena, liksom för möjligheten att bidra till utvecklingen av den operativa 
förmågan. Utan en sådan bas riskerar fondens inriktning snarare än svenska förmågebehov att 
bli styrande för den svenska försvarsforskningen. En stark nationell forskningsbas är också en 
förutsättning för deltagande i den europeiska försvarsforskningen och utgör en kanal för 
systematiskt åte1förande av resultat som tas fram i internationell samverkan. 

FOI anser därför att det är av stor vikt att forskning inom ramen för EDF ses som ett komple
ment till den inhemska försvarsforskningen. Det blir därmed avgörande att integrera EDF både 
som en del av de nationella processerna för inriktning, prioritering, genomförande och nyttig
görande av försvarsforskning och i FOI:s verksamhet. Svenska prioriteringar och förmågebehov 
ska vara styrande för försvarsmyndigheternas medverkan. 

FOI konstaterar att betydande medel kommer att satsas på EDF. För att säkerställa att Sverige 
framgångsrikt tar del av resurser och resultat behöver organisatoriska och administrativa förut
sättningar omgående etableras. FOI har lång erfarenhet av att söka och få medel ur EU:s olika 
forskningssatsningar. EDF:s storlek och inriktning ställer dock omfattande krav på administra
tivt stöd, samverkan och samordning för att Sverige framgångsrikt ska kunna konkurrera om 
medel. 

FOI har ambitionen att vara en av de ledande svenska aktörerna inom forskningsdelen av EDF, i 
samverkan med universitet och högskolor, industri och andra institut. FOI avser också ha en 
aktiv roll i samordningen av det svenska engagemanget i forskningsdelen av EDF, och därmed 
delta i styrning, inriktning och bemanning av det projektkontor som FMV fått i uppdrag att 
inrätta. För att möjliggöra FOI:s engagemang i projektkontoret behöver myndighetens 
deltagande finansieras. 

Försvarsberedningen om FOI:s uppgift och roll 

Försvarsberedningen konstaterar att FOI är en viktig leverantör av FoU inom försvarsområdet 
men att myndighetens uppdrag och syfte behöver förtydligas för att säkerställa utvecklingen av 
den militära förmågan. Dessutom bör myndigheten ges ett större ansvar avseende totalförsvarets 
krav och behov av FoU. Den uppgift som idag framgår av myndighetens instruktion bedöms 
inte vara tillräcklig. Försvarsberedningen anser att FOI:s syfte bör vara att bedriva försvars- och 
säkerhetsforskning för att främja Sveriges säkerhet. FOI ska långsiktigt säkerställa den 
nationella expe1tisen inom utvalda kompetensområden. Verksamheten ska bidra till att 
nationellt och internationellt stärka Sveriges förmåga att möta hot mot riket. 

Försvarsberedningen anser att FOI:s förutsättningar att göra egeninitierade, framåtblickande och 
strategiska satsningar inom totalförsvarsområdet måste förbättras. För att omhände11a FoU
behov som identifierats av Försvarsberedningen, Försvarsforskningsutredningen (SOU 2016:90) 

5 (12) 



ÖFOI Datum 
2019-11-15 

Vid korrespondens åberopa 
FOI beteckning 
Nr FOI- 2019-1183 

och Försvarsmakten behöver myndighetens uppdrag förtydligas och förstärkas. Det är vidare 
nödvändigt att skapa förutsättningar för långsiktighet i verksamheten och säkerställa nödvändig 
forskningsinfrastruktur. Försvarsberedningen anser till exempel att det är av central betydelse 
för landet att ha speciallaboratorier och andra anläggningar för integritets- och sekretesskänslig 
verksamhet. Exempel på sådana är FOI:s anläggningar i Grindsjön för FoU-verksamhet rörande 
vapen och skydd respektive laboratorier i Umeå för CBRN-forskning. FOI delar 
Försvarsberedningens syn. 

Försvarsberedningen anser vidare att FOI:s nuvarande finansieringsmodell med en stor andel 
uppdragsfinansiering skapar risker och osäkerheter vad gäller Sveriges möjlighet att tillgodose 
behovet av forskning på totalförsvarsområdet. Regeringen har givit Ekonomistyrningsverket 
(ESV) i uppdrag att analysera strukturen för den finansiella styrningen och uppföljningen av 
FOI och föreslå hur den kan förändras för att skapa bättre förutsättningar för regeringens och 
myndighetens styrning och uppföljning av verksamheten, bland annat avseende strategisk 
utveckling. FOI noterar att ESV:s uppdrag ska avrapp011eras den 29 november 2019 till 
regeringen. ESV:s rappot1 kommer alltså efter inlämningen av detta underlag och FOI kan 
därmed inte förhålla sig till ESV:s rekommendationer, utan utgår från nuvarande fördelning 
mellan anslag för FoU inom försvarsområdet. 

FOI anser att det behövs en långsiktigt hållbar balans mellan kunskapsuppbyggande forskning 
och mer direkt tillämpning av kunskapen. FOI ser fram emot ESV:s rapp011 och menar att det är 
viktigt att frågan hanteras omgående för att kunna möta totalförsvarets forsknings- och 
utvecklings behov. 

Forskning och utveckling på FOI 

Forskning och utveckling bidrar med kunskap till stöd för förmågeutveckling i alla delar av 
totalförsvaret. Domänkunskap, dvs. kunskap om aktuella förhållanden och den miljö där FoU
resultat ska användas, och tillgång till relevanta FoU-resultat är en förutsättning för att FoU ska 
kunna möta förmågeutvecklingsbehoven. FOI understryker att kontinuerliga satsningar på FoU 
med ett långsiktigt perspektiv är gränssättande för att möta behoven för förmågeutvecklingen 
såväl idag som i framtiden. 

Forskning för tillämpningar inom totalförsvaret är till stor del integritetskritisk, dvs. kunskapen 
är endast tillgänglig genom egen forskning och utveckling och nya rön publiceras i begränsad 
omfattning öppet. Tillgång till sådan kunskap är en förutsättning för nationellt självständigt 
beslutsfattande. Forskningen kräver också hantering av exempelvis CBR(N)- och explosiv
ämnen, liksom möjlighet att hantera sekretessbelagd information. Därmed är nationell FoU
verksamhet i specialiserade miljöer, dvs. miljöer där det finns förutsättningar att hantera 
exempelvis integritetskänslig information och farliga ämnen, en förutsättning för att skapa 
tillgång till sådan kunskap. Av dessa skäl bedrivs försvarsinriktad FoU i egen regi och lämpar 
sig inte för en öppen miljö som vid universitet och högskolor. 

FOI bedriver forskning till stöd för utvecklingen av militä11 och civilt försvar . FOI:s forsknings
områden3 speglar kunskapsbehov för att kunna förstå och möta hot över stora delar av konflikt
skalan från såväl konventionella vapen som på informationsarenan och från massförstörelse
vapen. FOI:s forskningsområden täcks därför i normalfallet inte av andra forskningsutförare. 

3 FOI:s forskningsområden omfattar: CBRN-frågor, Flygsystem och rymdfrågor, Försvarsekonomi, 
Informationssäkerhet, Krisberedskap och civilt försvar, Ledningsteknologi, Operationsanalys och strategisk 
planering, Sensorer och signaturanpassning, Säkerhetspolitik, Telekrig, Undervattensforskning, Vapen, skydd och 
säkerhet. 
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Inom vissa områden, exempelvis cyberområdet, är omfattningen av civil FoU mångdubbelt 
större än den försvarsinriktade forskningen. Inom sådana områden måste forskningen inom 
försvarsområdet förhålla sig till den civila utvecklingen samtidigt som den studerar försvars
inriktade problem som av olika skäl inte kan eller bör undersökas civilt. 

Kunskapsutvecklingen inom FOI:s forskningsområden drivs huvudsakligen av försvarsspecifika 
frågeställningar, men kopplingar till civil teknik- och kunskapsutveckling finns och kan nyttig
göras genom samverkan och samarbeten. Internationell samverkan kan innebära stora vinster. 
Nödvändiga förutsättningar för möjligheten till internationellt samarbete är en nationell FoU
verksamhet av hög kvalitet samt tillit mellan samarbetsparterna. 

I perioden mellan 2006 och 2014 gjordes omfattande besparingar inom försvarsrelaterad FoU. 
Verksamheten inom många delområden har bedrivits på bevakningsnivå. Inom vissa integritets
kritiska områden har återväxten varit begränsad och redundans saknas. Redan den försvars
politiska inriktningen från 2015 pekade tydligt på kunskaps behoven inom FOI:s integritets
kritiska områden och från 2016 har forskningsbeställningarna ökat. Kunskap inom delområden 
som bedömdes vara av mindre intresse år 2005, såsom långräckviddiga vapen och obemannade 
system, är återigen högt efterfrågad. 

Stöd till Försvarsmaktens förmågeutveckling 

FOI lämnar ett omfattande stöd i alla faser i Försvarsmaktens förbands- och förmågeutveckling. 
Stödet sker främst i form av uppdrag från Försvarsmakten och FMV. Den långsiktiga forsk
ningen är en förutsättning för detta stöd. FOI stödjer exempelvis materielprocessens alla faser 
från koncept och kravställning till avveckling. FOI deltar också i Försvarsmaktens studie
verksamhet och har omfattande uppdrag inom förmågeinriktningen. FOI bidrar även med 
operationsanalytiskt stöd bland annat till Högkva11eret. Dessutom är stöd till Försvarsmaktens 
operationer en viktig uppgift för FOI. Omfattningen av stödet till förbands- och förmåge
utvecklingen utgår från uppdragsgivarnas utvecklingsbehov och -processer och förväntas öka, 
särskilt i senare i perioden 2021-2025 . 

FOI understtyker vikten av framförhållning och långsiktighet i utvecklingsprocesserna för att 
nödvändig kompetens ska finnas tillgänglig när utvecklingsbehoven ska omhände11as. FOI vill 
särskilt framhålla betydelsen av att övriga försvars- och totalförsvarsmyndigheter anpassar sina 
utvecklingsorganisationer och -processer för att bidra till inriktning av forskningen, samt ta 
emot och omsätta forskningsresultat och tillämpningar i den egna verksamheten. 

Behov för tillväxt 

Försvarsberedningen analys och bedömning visar att totalförsvaret står inför en omfattande 
omstrukturering och behöver ett betydande tillskott av resurser. Det påtalas dessutom att det är 
brådskande att genomföra denna omvandling. FOI konstaterar att denna omvandling kommer att 
ställa stora krav på FoU-stöd för att nå ambitioner och krav. Att anpassa verksamheten på FOI 
mot framtida behov innebär dels att befintliga forskningsområden och infrastruktur behöver 
konsolideras och utvecklas, och att nya forskningsmiljöer kan behöva etableras. 

Den tillväxt och ökning av FoU-behov som Försvarsberedningen förutskickar i sina rapp011er 
kommer att ställa stora krav på FOI. Det är därför särskilt viktigt att tydliggöra FOI:s roll och 
uppgift inom totalförsvaret. 
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När behovet av FoU ökar för att återuppbygga totalförsvaret är det också angeläget med rimliga 
förväntningar på när ökade satsningar kan ge resultat, till exempel i form av stöd till förmåge
utveckling. På kort sikt är det viktigt att en stabil grund läggs för de kommande decenniernas 
behov av forskning och utveckling. Samtidigt är det viktigt att tidigt i perioden fo1tsatt konsoli
dera befintliga forskningsområden och eventuellt etablera nya. För att FOI ska kunna möta krav 
och ambitioner från behovsägarna krävs långsiktig styrning, kompetensförsötjning och infra
struktur. Detta kommer att kräva prioriteringar och beslut. Tillväxten behöver komma tidigt i 
perioden för att kunna leverera full effekt mot slutet av nästa totalförsvarsbeslutsperiod 2026-
2030. 

Förmågan i totalförsvarssektorn att inrikta, ta emot och omsätta kunskap är gränssättande för att 
FOI ska kunna bidra med relevant och efterfrågad forskning och utveckling som stärker det 
svenska totalförsvaret. När FoU-budgeten ökar är det viktigt att även stärka dessa funktioner 
såväl inom Regeringskansliet som relevanta myndigheter. Ökad FoU-verksamhet för total
försvaret ställer inte bara krav på FOI utan också på mottagarorganisationerna. 

Ökade satsningar på FoU kommer att ställa krav på att reklytera och utveckla kompetent 
personal. Försvarsforskning bedrivs inte på bredd i samhället och konkurrensen om talanger är 
stor. För att klara tillväxt måste FOI ha möjlighet att lägga kraft och resurser på att utveckla 
personal och överföra kunskap till ny personal för att inte bara klara återväxt utan också kunna 
tillväxa. Ett nära samarbete och dialog med universitet och högskolor är också nödvändigt för 
att tillgodose både totalförsvarets behov av FoU och välutbildade medarbetare som ser en fram
tid och utvecklingspotential inom försvarsforskningen. Konkurrens om nyckelpersonalen och 
tillgången till forsknings infrastruktur kommer till exempel att göra prioriteringar nödvändiga. 

När fokus för en större del av försvarsforskningen skiftar mot att möta en kvalificerad mot
ståndare förändras också förutsättningarna för hur forskningen inriktas och bedrivs. Balansen 
mellan det som är öppen respektive hemlig forskning förväntas skifta mot att en större del är 
säkerhetsklassad. En högre grad av säkerhetsklassad forskning ställer högre krav på infra
struktur, personal, säkra kommunikationer, kvalitetssäkring, forskningsspridning med mera. FOI 
konstaterar att investeringar i infrastrukturen kan behöva göras redan tidigt i perioden för att 
säkerställa behoven som kommer av mer säkerhetsklassad FoU-verksamhet. Den nuvarande 
finansieringsmodellen för FOI är i detta sammanhang en utmaning. 

Förståelsen för hotutvecklingen kräver, förutom egen FoU-verksamhet, också en kvalificerad 
omvärldsbevakning, både avseende internationell försvarsforskning och civil forskning. Den 
snabba civila utvecklingen har avgörande påverkan på hotutvecklingen och det är därför nöd
vändigt att bevaka civil FoU samt att värdera och analysera resultaten ur ett militätt perspektiv, 
särskilt avseende möjliga s.k. disruptiva förändringar. Det behöver finnas en beredskap och en 
flexibilitet för att hantera det oväntade, vilket kräver en bredd av kompetenser som kan förstå 
implikationerna av nya forskningsrön. En sådan beredskap är beroende av samverkan och sam
arbeten med andra forskningsaktörer både nationellt och internationellt. Det är dätför viktigt att 
FOI fottsätter nationellt och internationellt samarbete för att utveckla, kvalitetssäkra och utnyttja 
skalfördelar i totalförsvarets FoU-verksamhet. 

Etableringen av EDF kommer att omforma finansieringsförutsättningarna för försvarsforskning 
i EU och Sverige. FOI anser att nationella prioriteringar måste vara styrande för deltagande i 
EDF-projekt. 

FOI konstaterar att utvecklingen av totalförsvaret i linje med Försvarsberedningens ambitioner 
och förslag kommer att blir en krävande för Sverige och för FOI. Dessutom tillkommer 
regeringens behov av utvecklad kunskap till stöd för styrning och inriktning av totalförsvaret, 
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till exempel rörande säkerhets- och försvarspolitik, försvarsekonomi och civilt försvar. Denna 
forskning berörs inte närmare i Försvarsberedningens rappo1ter. Sammantaget kommer detta att 
ställa krav på infrastruktur, personal, inriktning, utförande och omsättning av resultat. 

I det följande utvecklar FOI mer specifika och nu identifierbara behov för att klara 
utvecklingen. 

Forskningsinfrastruktur och anläggningstillgångar 

Förmågeutvecklingen i totalförsvaret baseras bland annat på resultat från forsknings- och 
provningsverksamhet som förutsätter tillgång till specialiserad infrastruktur. För försvars
motiverad FoU är möjligheten att samutnyttja infrastruktur begränsad, delvis på grund av att 
civila alternativ saknas men även beroende på speciella förutsättningar som råder för området. 
Det handlar till del om de krav på sekretess som råder inom integritetskritiska forsknings
områden men också om de nödvändiga tillstånd som behövs för att hantera exempelvis 
explosivämnen, vapen och CBR(N)-ämnen. 

FOI har omfattande forskningsinfrastruktur. Försvarsberedningen anser att det är av central 
betydelse för landet att det finns speciallaboratorier och andra anläggningar för integritets- och 
sekretesskänslig verksamhet. FOI delar Försvarsberedningen analys och bedömning angående 
forskningsanläggningarna i Grindsjön och Umeå. FOI noterar ESV:s uppdrag om att analysera 
FOI:s finansieringsmodell och lämnar därför inga förslag angående anläggningarna. 

Egeninitierad forskning 

Egeninitierad forskning med högre risk är en förutsättning för att långsiktigt bidra till utveck
lingen inom totalförsvaret och måste förstärkas. Försvarsberedningen anser att FOI:s förutsätt
ningar att göra egeninitierade forskningssatsningar inom totalförsvarsområdet måste utökas. 
FOI instämmer i denna bedömning. 

FOI har i linje med Förvarsforskningsutredningens och Försvarsberedningens förslag redan i sitt 
budgetunderlag 2018 äskat om totalt 60 miljoner kronor årligen för egeninitierad forskning från 
2021. Nivån ska nås i en trappa om 20 miljoners ökning årligen från 2019 till 2021. FOI har 
under innevarande år fått 20 miljoner kronor för egeninitierad forskning i form av strategiska 
forskningssatsningar som kan bidra till förmågeutveckling i ett mer långsiktigt tidsperspektiv, 
såväl för det militära som för det civila försvaret. FOI anser att detta är en bra bö1jan och poäng
terar samtidig att ökningen behöver fo1tsätta enligt äskandet. Det är en förutsättning för att 
kunna möta tillväxtbehoven som Försvarsberedningen förutskickar för den kommande försvars
beslutsperioden 2026-2030. På detta vis skapas möjlighet att långsiktigt över tiden initiera och 
bedriva förutsättningsskapande forskning inom nydanande framtidsområden som kan bli av stor 
betydelse för Sveriges förmågeutveckling. 

Civilt försvar 

FOI:s forskning för det militära försvarets utvecklingsbehov inriktas i nära dialog med huvud
uppdragsgivarna. Inriktningen av forskningen för att tillgodose utveckling av det civila försvaret 
saknar däremot en process som medger övergripande prioriteringar och som säkerställer en 
långsiktig balans mellan kunskapsuppbyggnad och kunskapstillämpning. 

FOI understtyker Försvarsberedningens analys och bedömning av behoven av samordning för 
utvecklingen av totalförsvaret. Med uppbyggnaden av totalförsvaret som gemensam målbild 
behöver samordningen av behov, kunskapshöjande aktiviteter samt nyttiggörandet av resultat 
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säkerställas. Försvarsberedningen anser att en god samverkan mellan Försvarsmakten och MSB 
som huvudföreträdare för det militära respektive civila perspektivet är avgörande för att 
utveckla vår samlade totalförsvarsförmåga och styra den behovsmotiverade forskningen . FOI 
anser det därför som nödvändigt att genomföra Försvarsberedningens förslag för att utveckla det 
civila försvaret. POi konstaterar att många samhällsaktörer måste integrera totalförsvarsutveck
lingen i sina planeringsprocesser. Flera av dessa aktörer har interna forskningsmedel som med 
fördel kan samplaneras för totalförsvarets samlade utveckling. 

FOI konstaterar att återuppbyggnaden av det civila försvaret och totalförsvaret innebär en lång
siktig samhällsreform som medför omfattande behov av FoU. Det saknas till exempel en samlad 
bild över konsekvenserna av dagens och framtidens krigföring för det civila försvaret. Exempel 
på kunskapsbehov handlar bland annat om utvecklingen av totalförsvarskonceptet, påverkans
kampanjer och cyberangrepp, skydd av befolkningen och att ge och ta emot hjälp från andra 
länder. 

I linje med Försvarsberedningens förslag anser POi att det behövs mer medel för forskning och 
utveckling av det civila försvaret. Dessutom behöver en myndighet få i uppgift att ta ett samlat 
ansvar för forskningssatsningar med målet att skapa ett långsiktigt program där medel avsätts 
för tillämpad forskning för det civila försvarets utvecklingsbehov. Ett sådant program bör likna 
det som finns för det militära försvarets behov. I utformningen av programmet bör bland annat 
frågor om kontinuitet i kunskapsutvecklingen och mekanismer för hur resultaten ska omsättas 
och bidra till förmågeutvecklingen i behovsägarnas respektive verksamhet beaktas. Programmet 
skulle med fördel kunna omfatta ett folkbildningsansvar för att stärka totalförsvarets förankring 
och funktion . 

Militärt försvar 

Försvarsberedningen bedömer att en viktig uppgift i återuppbyggnaden av totalförsvaret är 
förmågan att möta en kvalificerad motståndare. En sådan motståndare letar aktivt efter svag
heter, sårbarheter och strävar efter överraskning. Det ställer stora och nya krav på FoU och 
kvalificerade förmågebehov. En kvalificerad motståndare baserar bland annat sina förmågor på 
avancerad kunskap och teknologi. För att kunna värdera och möta en sådan motståndares 
förmågor krävs därför egen FoU liksom förmåga att omsätta denna kunskap i egen förmåge
utveckling. 

FOI menar att utvecklingen av det militära försvarets möjligheter att möta framtida hot och 
utmaningar bland annat kräver FoU med ett starkt framtidsinriktat perspektiv inom de försvars
inriktade kärnområdena. Genom att bedriva FoU på framkant inom dessa områden skapas för
ståelse för vilka möjligheter utvecklingen ger, möjligheter som också innebär potentiella hot 
från en motståndare. Som aktuella exempel på sådana hot kan nämnas utvecklingen avseende 
hypersoniska system och laservapen. 

Utvecklingen inom civil FoU är mycket snabb och det finns ett antal områden där den civila 
utvecklingen har stor påverkan på försvaret och där den civila utvecklingen också kommer att 
vara styrande och gränssättande. Tillgång till spetsforskning liksom förmåga att ta till sig och 
integrera resultat från den civila utvecklingen tillsammans med domänkunskap är av avgörande 
betydelse för utvecklingen av den operativa förmågan. 

FOI konstaterar att initiala tillskott i linje med Försvarsberedningens förslag kommer att behöva 
fokusera på fo1tsatt konsolidering av forskningsmiljöer. Kunskapsöverföring blir en viktig åt
gärd för att klara generationsväxling och personalomsättning. FOI bedömer att en 25-procentig 
ökning av forskningsmedel för det militära försvarets behov krävs för f01tsatt konsolidering av 
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etablerade forskningsområden och att ytterligare medel krävs för att beforska nya delområden. 
För de mindre och nyare områdena behöver ökningarna bli betydligt större på lång sikt för att 
stödja förmågeutvecklingen. Samtidigt kommer dessa forskningsområden att ha begränsningar i 
hur snabbt de kan växa, till exempel avseende tillgången på personal. 

Säkerhets- och försvarspolitisk forskning 

Förståelse för hotutvecklingen kräver, förutom egen FoU-verksamhet, också en kvalificerad och 
strukturerad säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys. Ett annat område där det finns 
utökade forskningsbehov, som endast impliceras i Försvarsberedningens rappo11er, är tillväxt
orienterad kunskap. Detta är viktig kunskap för regeringens inriktning, styrning och uppföljning 
av myndigheterna. 

Försvarsforskningsutredningen föreslog fo11satta - och ökande - satsningar inom detta viktiga 
område. Inriktningen av denna forskning föreslogs tidsmässigt följa försvarsinriktningsperioden 
för att ge en ökad samstämmighet med politikens inriktning och leda till en större långsiktighet 
och stabilitet. 

FOI anser att det finns ett omfattande behov av sådan forskning för att möta den kommande 
tillväxten inom totalförsvaret. Denna tillväxt kommer inte att ske friktionsfritt. Forsknings
behoven handlar om att utveckla kunskap som kan ligga till grund för beslutsfattande som leder 
till ett minimalt mått av växtvärk samtidigt som hög effektivitet upprätthålls. Detta rör till 
exempel materiel- och infrastrukturinvesteringar, logistiklösningar och personalfrågor för både 
det militära och civila försvaret. 

Finansiering 

FOI konstaterar att det inte är möjligt att göra exakta beräkningar av FoU-behoven. Bredden på 
ambitionsökningarna i Försvarsberedningens rappo11er medför ett avsevä11 FoU-behov under 
hela perioden 2021 till 2025 och därefter. Förmågan att på ett hållbat1 sätt hantera ökningen i 
FoU-behovet kommer ur detta perspektiv att vara gränssättande snarare än antaganden om 
tillväxttakten i de redovisade ambitionerna. För att anpassa organisationen behövs tidiga 
signaler och att ökningen sker stegvis. 

FOI:s forskning för det militäraförsvarets behov finansieras huvudsakligen genom uppdrag 
inom Försvarsmaktens anslag 1:4 Forskning och teknikutveckling. CBRN-forskning för det 
militäraförsvarets behov liksom FOI:s egeninitierade forskning finansieras inom anslag 
l :9 Totalförsvarets forskningsinstitut. I rappo11en Värnkraft tar Försvarsberedningen inte 
ställning till fördelning av tillskotten för det militäraförsvarets behov mellan Försvarsmaktens 
anslag och FOI:s anslag. FOI har samverkat med Försvarsmakten avseende behoven av 
forskning för det militära försvarets behov och delar Försvarsmaktens syn. Dessa behov bedöms 
i slutet på perioden uppgå till en ökning om upp till 200 miljoner kronor årligen. FOI påpekar i 
detta sammanhang att 15 miljoner kronor av ökningen bör tillföras anslag 1 :9 Totalförsvarets 
forskningsinstitut. FOI utvecklar detta i kommande budgetunderlag. 

FOI konstaterar att myndigheten även kommer att ge ett ökat stöd till Försvarsmakten och FMV 
under perioden för förbands- och förmågeutvecklingen . Det stödet kommer att vara som störst i 
slutet på perioden och förväntas därefter öka ytterligare under nästa försvarsbeslutsperiod . 
Ökningen av FOI:s stöd till förmågeutvecklingen kan komma att omfatta upp mot 200 miljoner 
kronor årligen i slutet av perioden. Det kommer att krävas en myndighetsgemensam långsiktig 
planering för att möjliggöra detta, liksom tidiga signaler om inriktning och omfattning. 

11 
(12) 



Datum 
2019-11-15 

Vid korrespondens åberopa 
FOI beteckning 
Nr FOl-2019-1183 

För det civilaförsvarets behov görs antagande om medel för FoU utgående från beräknat till
skott enligt Försvarsberedningens rappmt Motståndskraft. Det behövs en successiv tillväxt 
avseende kunskapsuppbyggnad inom prioriterade områden kombinerat med särskilda insatser 
för att säkerställa strukturerad återföring av resultat till det civila försvaret, samt medel för egen
initierad forskning med syfte att långsiktigt bidra till en ökad handlingsfrihet inom det civila 
försvaret. FOI anser att sådana medel behöver avsättas uppgående till 90 miljoner kronor i slutet 
på perioden, varav 30 miljoner kronor avser FOI:s egeninitierade forskning. FOI återkommer 
med äskande i kommande budgetunderlag. 

Slutligen konstaterar FOI att det också kommer att behövas tillskott av medel för forskning för 
regeringens behov bland annat för utvecklad kunskap till stöd för styrning och inriktning av 
totalförsvaret samt kvalificerad säkerhetspolitisk analys. Denna forskning berörs inte närmare i 
Försvarsberedningens rappmter, men är nog så viktig för att möta Försvarsberedningens krav 
och ambitioner. 

Detta underlag har beslutats av generaldirektör Jens Mattsson efter föredragning av 
forskningsdirektör Katarina Wilhelmsen. I handläggningen har forskningsledare Johannes 
Malminen medverkat. I den slutliga beredningen har även överdirektör Anna-Lena Österberg 
deltagit. 
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