FoU och materielfšrsšrjning
Huvuddragen i den framtida
FoU-utvecklingen och
materielfšrsšrjningen
fšr fšrsvaret

PŒgŒende utredningar
¥ Materielfšrsšrjningsutredningen
(Gšran FranzŽn/Fredrik Lindgren)
¥ FoU-utredningen
(Per Borg/Lennart Lundh)
¥ Utredning om strategiska kompetenser
(FMV i samrŒd med švriga myndigheter)
¥ Forskning och utveckling fšr industri och fšrsvar
(IVA pŒ uppdrag av regeringen)
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Materielfšrsšrjningsutredningen
¥KartlŠgga nulŠge och fšrŠndringsfaktorer
vad gŠller materielfšrsšrjningen fšr det
militŠra fšrsvaret
¥FšreslŒ utvecklings- och effektiviseringsŒtgŠrder
¥Slutrapport 28 februari 2001

FoU-utredningen
¥ Analysera och lŠmna fšrslag till hur nationell
och internationell FoU skall kunna nyttiggšras
fšr behov inom totalfšrsvaret
¥ UtgŒngspunkt frŒn de senare Œrens omvŠrldsutveckling, ominriktningen av totalfšrsvaret
och principen om anpassning
¥ Slutrapport 28 februari 2001
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NŒgra nyckelord
¥Vidgat sŠkerhetsbegrepp/Nya hot och risker
¥Internationella insatser i fokus
¥Anpassningsprincipen
¥Internationalisering
¥Teknisk utveckling/Civil teknik
¥Vidgat industriperspektiv fšr utveckling och
produktion

Materielfšrsšrjning fšr militŠra fšrsvaret

(0,6)
Forskning

(0,4)
Teknik

(2,5)
Utveckling

(15)

Anskaffning

utveckling
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Materielfšrsšrjning fšr militŠra fšrsvaret
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Forskning
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(2,5)

(15)

Utveckling

Anskaffning

utveckling

Utvecklings- och anskaffningsfšrberedande verksamhet
(demonstratorer, simuleringar etc.)
som Šr en fšrutsŠttning fšr
- evolutionŠr materielutveckling
- etablering av internationella
samarbeten

Investeringar i teknikfšrsšrjningen
Investeringar i teknikfšrsšrjning Šr avgšrande
fšr den lŒngsiktiga teknikbas pŒ vilken den
framtida materielfšrsšrjningen skall vila.
Denna teknikbas utgšr en fšrutsŠttning fšr att
Sverige skall upplevas som en intressant partner
inom det materieltekniska informationsutbytet.
Teknikbasens inriktning och omfattning avgšr i
vilken omfattning landet kan upprŠtthŒlla en mer
eller mindre oberoende materielfšrsšrjning.
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Teknikfšrsšrjningsstrategi
¥ Utveckla kriterier (FM behov, sekretess, specifika
svenska fšrhŒllanden, konkurrenskraftiga nischer,
šmsesidiga beroenden).
¥ Bedšma resurs- och kompetensbehovet inom olika
teknikomrŒden. Myndigheter/Industri.
¥ Strategiska kompetenser?
¥ Hur underhŒller och utvecklar vi olika omrŒden?
Ð finansiering, kompetensnŠtverk, DEMO-projekt,
internationellt samarbete, civil teknikutv.
¥ Skall satsningarna pŒ ett omrŒde ška, bibehŒllas eller
minska? Styrning, inriktning, utvŠrdering?

EvolutionŠr Materielanskaffningsprocess
ANV€NDARE

Operativa/
Taktiska krav

START
Hot och
mšjligheter

MoS

SIM

DEMO

SPEC./
PROTOTYP

VERIFIERING
OCH PROV

MoS
Utbildning
TrŠning

BEST€LLARE / LEVERANT…R

Produktion

MoS
Utbildning
TrŠning

Utnyttjande av
MoS = Modellering och
Simulering
SIM = Simulatorer
DEMO = Demonstratorer eller
blandning av dessa i alla
skeden av materielprocessen
(studier, utveckling, prov,
fšrsšk, utbildning, produktion,
vidmakthŒllande)

k:\bilder\lenn/Uhan163.ppt

5

Utveckling av
strategiska kompetenser

Kompetensansvarig

KompetensomrŒden

Kundstyrd forskning
P
r
o
j
e
k
t

Produktionsansvarig

Kompetensgrupper

Nationella nŠtverk
TNK
Univ.

Ind.

KG

KG
Mynd.

KG

Utl.? KG

Totalfšrsvarets nationella kompetensbehov
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Uppdrags- och bestŠllarsystemet

Uppdrag

Genomfšrande

Resultat
Nytta
VŠrdering

Styrning och inriktning

FoU-utredningens fortsatta arbete
¥Framtida inriktning och omfattning av
FoU-verksamheten
¥•tgŠrder fšr att effektivisera nyttiggšrandet av resultat
¥Framtida leverantšrer av FoU
¥Rollspelet mellan beršrda aktšrer
¥…vergripande , nationell FoU-strategi
¥FoU-beredning pŒ regeringsnivŒ
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Forskning och utveckling fšr
totalfšrsvaret
Forskning fšr det
civila fšrsvaret,
ca 50 MSEK

Ej materielorienterad FoT,
ca 200 MSEK

Fšrsvarsgemensam
FoT,
ca 800 MSEK

FoT fšr specifika tillŠmpn.
(mark, sjš, luft, ledn.),
ca 200 MSEK
Utvecklingsverksamhet
vid industrin,
ca 2300 MSEK

Demonstratorer
teknik/taktik,
ca 500 MSEK
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