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Betänkandet SOU 2011:36 Forskning och 
utveckling samt försvarslogistik – i det 
reformerade försvaret 

Försvarsstrukturutredningen behandlar förslag på en mer ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv stödverksamhet för Försvarsmakten. I uppdraget ingår att 
lämna förslag på kostnadsreduceringar som uppgår till minst två miljarder 
kronor årligen – jämfört med utfallet 2008 - ska kunna genomföras på 
Försvarsmaktens logistikverksamhet (FMLOG) och det stöd som Försvarets 
materielverk (FMV), Försvarshögskolan (FHS) och Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) lämnar till Försvarsmakten. 

MSB begränsar sitt yttrande i första hand till de delar som avser forskning och 
utveckling kopplat till FOI och FHS.   

MSB anser att FOI och FHS är betydelsefulla FoU-utförare och att behovet av 
att anlita forskare, sakexperter och kompetensgrupper inom dessa myndigheter 
kommer att öka. FOI tillför även värdefull utredningskompetens och FHS är 
därtill en nationell utbildningsplattform för kompetensutvecklingen inom 
verksamhetsområdet. 

När Försvarsmaktens investeringar i FoU förväntas minska måste FoU-
behoven för samhällsskydd och beredskap säkerställas inte minst genom bättre 
koordinering mellan ansvariga myndigheter. Det nationella civila 
säkerhetsforskningsprogrammet som sedan 2007 har samordnats av MSB bör 
kunna vara en bra grund för fortsatt civil-miltär samverkan i FoU-frågor. 
Programmet omfattar naturvetenskaplig och teknisk forskning, liksom 
samhällsvetenskap i relevanta delar och involverar universitet, institut, 
näringsliv och användare. En nationell kunskapsbas skapas för ett 
framgångsrikt svenskt agerande inom EU:s säkerhetsforskningsprogram och i 
samarbete med motsvarande program i USA. 

Som ett led i en fortsatt effektivisering föreslår utredaren att FOI:s 
forskningsnära verksamhet ska ses över tillsammans med de viktigaste 
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beställarna. MSB har intresse av medverkan i detta översynsarbete, bl.a. inom 
områdena modellering och simulering, ledning och beslutsstöd, skydd mot 
CBRN och andra farliga ämnen, sensorteknik, kommunikationsteknik, 
informationssäkerhet samt krishantering.  

Utredningen har prövat om FOI kan bolagiseras. Här konstaterar utredningen 
att det inte förefaller finnas några absoluta hinder för en bolagisering. Underlag 
saknas dock för en fullständig bedömning. MSB vill påminna om den viktiga 
myndighetsroll som FOI spelat i uppbyggnaden av internationella kontakter 
inom försvars- och säkerhetsforskningen. Inte minst bidrog FOI till utform-
ningen av det sedan 2007 löpande avtalet med Department of Homeland 
Security (DHS) som MSB sammanhåller. Vidare har medarbetare vid FOI med 
framgång bidragit till att bygga upp EU:s tema för säkerhetsforskning inom 
sjunde ramprogrammet. MSB anser därför att en bolagisering av FOI eller av 
delar av FOI kräver en ingående analys över möjliga konsekvenser för de olika 
delarna samt särskilt om vilka arbetsområden som fortsatt bör bedrivas i 
myndighetsform. 

Försvarshögskolans huvudsakliga uppgift enligt propositionen (prop. 
2006/07:64) Högskoleutbildning av officerare är att erbjuda högskol-
eutbildning för framtida befattningshavare inom försvaret. Något som kräver 
att FHS utvecklar en god akademisk grund till stöd för de ämnen som är unika 
för professionen. MSB anser därför att FHS ska kvarstå som eget lärosäte.  

MSB kan se värdet av att inrätta ett råd för försvars- och säkerhetsforskning 
under Försvarsdepartementet i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
helhetssyn och synergier. Rådet bör emellertid vara myndighetsbaserat.  

MSB delar utredningens förslag vad avser lokaliseringen av Sveriges 
certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) samt för signatärskapet för Common 
Criteria Recognition Arrangement (CCRA). 

MSB har inga synpunkter på utredningens förslag avseende införandet av en ny 
struktur för försvarslogistiken.  

MSB har heller inget att erinra mot utredarens förslag om att inrätta en 
särskild myndighet för utvärdering inom försvaret. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Carl-Axel Hermansson har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningscheferna 
Kjell Wahlbeck och Pertti Nordman deltagit. 

 
 
Nils Svartz  
 Carl-Axel Hermansson 
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