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Vetenskapen 
i försvarets tjänst
Några huvudlinjer i den 

försvarsrelaterade forskningens framväxt

Försvarsforskningen, eller för att vara mer precis den försvarsrela
terade forskningen, har sedan det andra världskriget i två viktiga 
avseenden kommit att framstå som ett område av utomordentligt stor 
betydelse. Försvarsforskningen har kommit att spela en central roll i 
en militärteknisk förändringsprocess och i kapprustningsförlopp som 
alltmer kommit att präglas av de stora tekniska systemens komplexi
tet och prestanda. Samtidigt har uppkomsten av en omfattande mili
tärt inriktad forskningsverksamhet fått en mycket stor betydelse för 
uppbyggnaden och inriktningen av industriländernas forsknings- och 
teknikpolitik. Det är av denna anledning knappast meningsfullt att 
söka analysera utvecklingen på dessa områden — vare sig internatio
nellt eller i enskilda länder — utan att beakta den militära utvecklingen 
och dess konsekvenser. I denna uppsats ska jag i korta drag skissera 
de huvudlinjer som framväxten av den försvarsrelaterade forskningen 
har kommit att följa för att sedan avslutningsvis beröra hur denna 
framväxt gestaltat sig i Sverige.1

Före det andra världskrigets utbrott fanns inte i något land en 
etablerad militär forskning annat än inom avgränsade områden och 
rörande utveckling av specifik materiel. Oftast var denna forskning 
direkt knuten till enskilda tillverkare av krigsmateriel och därför 
inriktad på lösningen av konkreta tekniska problem. Någon samlad 
syn på hur den vetenskapliga forskningen på ett systematiskt sätt 
skulle kunna organiseras och utnyttjas för militära ändamål fanns 
inte. På ett mer allmänt plan hade emellertid debatten under 1930- 
talet om forskningens roll i samhället lagt grunden för uppkomsten av 
en egentlig militär forskningspolitik.2
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Andra världskriget
Det andra världskriget präglades av snabba och rörliga militära 

förlopp där de tekniska systemens prestanda och det taktiska och 
operativa utnyttjandet av dem framstod som en avgörande faktor för 
krigsförloppet. Kriget kom därför att kännetecknas av en snabb kapp
löpning mellan medel och motmedel inom mark-, sjö- och luftkrigfö
ringen.

Betydelsen av pansarvapnet visade sig redan i det tyska angreppet 
mot Polen och utvecklingen av nya generationer av stridsvagnar och 
pansarvärnsvapen gick mycket raskt bland de krigförande. Den part 
som först kunde utveckla, massproducera och sätta in överlägsna 
stridsvagnsmodeller eller effektiva motmedel i form av pansarvärns
vapen fick ett betydande tekniskt övertag på slagfältet, något som bl a 
tyskarna fick erfara på östfronten vintern 1941/42.

Inom sjö- och luftkrigföringen var betydelsen av tekniska innova
tioner ännu mer påtaglig. RAF lyckades vinna Slaget om Storbritan
nien till stor del tack vare den luftförsvarstaktik som blev möjlig 
genom användning av luftspaningsradar. Det tyska luftförsvaret miss
lyckades däremot under krigets senare skeden att stoppa den allierade 
bomboffensiven mot tyska städer, till en del därför att det utsattes för 
framgångsrik allierad telekrigföring bl a i form av remsfällning, s k 
Window.3

I Slaget om Atlanten förfogade den tyska marinen i ubåtarna över 
ett stort taktiskt försteg. Men genom utvecklingen av en rad motme
del, först och främst radiopejlutrustning, flygburen radar och ekosök
ning med aktiv hydrofon, och ett taktiskt utnyttjande där de olika 
tekniska systemen kunde stödja varandra kunde de allierade vända 
utvecklingen, skydda konvojerna alltmer effektivt och tillfoga de 
tyska vargflockarna stigande förluster. Tyska försök att med olika 
tekniska innovationer återvinna initiativet i Slaget om Atlanten var 
antingen otillräckliga (som användningen av radarvarnare och radar- 
absorberande färg) eller kom alltför sent med hänsyn till krigets 
utveckling i stort (som användningen av snorkel och utvecklingen av 
”Walter”-turbiner för undervattensdrift).

Det som visade sig vara utslagsgivande var inte så mycket de 
tekniska innovationerna i sig utan de krigförandes förmåga, eller brist 
på förmåga, att snabbt utveckla och testa fältmässiga system som 
kunde massproduceras och tas i militärt bruk i stor omfattning. Tyska 
forskningsinstitut och laboratorier lyckades under krigets senare 
skede åstadkomma en mängd tekniska innovationer med stor utveck
lingspotential och militär betydelse, men den tyska krigsproduktio- 
nen och militärapparaten saknade förmåga till övergripande styrning 
av vilka innovationer man borde samla sina resurser på. Följden blev 
att denna radikala tekniska utveckling egentligen inte kom att få 
någon inverkan på krigets förlopp. De allierade lyckades däremot på 
flera viktiga områden bemästra dessa problem.

Det andra världskriget kännetecknades alltså av att det för första 
gången uppstod vad som kan kallas för en fortlöpande och stark
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Utvecklingen av medel och motmedel gick mycket snabbt under andra 
världskriget. Allt tyngre stridsvagnar med bättre beväpning och pansarskydd 
möttes med nya typer av pansarvärnsvapen, bl a med riktad sprängverkan. 
Dessa vapen utvecklades av flera av de krigförande (liksom av Sverige) 
oberoende av varandra. Bilden föreställer en tysk stridsvagn av typ V den s k 
Panther som delvis konstruerades som en kopia av den sovjetiska T-34.

efterfrågan på militärtekniska innovationer, en efterfrågan som tog sig 
uttryck i krav och alarmerande erfarenheter från slagfälten. För att 
kunna möta denna situation tvingades de krigförande att söka mobili
sera inte bara krigsfolk, materiel och krigsproduktion utan också 
teknisk och vetenskaplig kompetens. Andra världskriget kom på detta 
sätt att medföra ett genombrott för en ny typ av relation mellan 
forskarvärlden och samhället, ett genombrott som kom att få avgö
rande betydelse både för den militärtekniska och den forskningspoli- 
tiska utvecklingen under efterkrigstiden.

Ingen enskild satsning symboliserar denna förändring tydligare än 
Manhattanprojektet. Att utvecklandet av atombomben inte påver
kade krigets förlopp saknar i detta sammanhang betydelse; Manhat
tanprojektet kom, genom att det vetenskapligt och tekniskt blev en 
framgång, att skapa eller bekräfta en uppfattning att stora och kom
plexa innovationer behäftade med stor osäkerhet kunde pressas fram 
bara tillräckligt stora ekonomiska och personella resurser satsades och 
bara verksamheten organiserades på ett riktigt sätt.

Efterkrigstiden
Den förändrade relationen mellan forskarvärlden och samhället 

innebar därför först och främst ett förvetenskapligande av den mili
tära verksamheten, där officerare och politiker varseblev betydelsen 
av en nationell (och i fråga om Manhattanprojektet internationell)
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mobilisering av forskningen på bred front. Denna process fortsatte 
och fördjupades under efterkrigstiden där den militära tekniken och 
verksamheten blev alltmer komplicerad och därmed beroende av 
forskningsinsatser. Kapprustningen mellan väst och öst kom alltmer 
att förskjutas från enbart en traditionell ”vapenkapplöpning” till, som 
i fråga om strategiskt rymdförsvar, en konkurrens om storskaliga 
forskningsprogram och innovationer med stor potentiell militär bety
delse.

Men samtidigt medförde den förändrade relationen mellan fors
karvärlden och samhället också något som kan betecknas som en 
militarisering eller byrdkratisering av forskningen. Genom att sluta 
upp i den nationella mobiliseringen (vilket inte alla gjorde) kom 
forskarna att inordna sig i ett system som på ett grundläggande sätt 
skilde sig från en västerländsk tradition av vetenskaplig frihet och 
autonomi. Forskarna arbetade här för att lösa specifika förelagda 
uppgifter inom ramen för de uppställda målen, inte för att i första 
hand öka kunskaperna på olika forskningsfält. Konsekvenserna av 
arbetet hade forskarna mycket liten kontroll över, något som bl a 
ledde till betydande motsättningar under Manhattanprojektets slut
skede men som med undantag för detta skapade förvånansvärt lite av 
moraliska problem för de inblandade.

Militariseringen eller byråkratiseringen kom under efterkrigstiden 
inte bara eller ens huvudsakligen att prägla forskningen för militära 
ändamål, den har också kommit att påverka den övergripande synen 
på forskningens roll i samhällsplaneringen och frågorna kring forsk
ningens autonomi kontra samhällsnytta. De krigstida erfarenheterna 
av mobilisering och utnyttjande av forskning kom alltså att i varie
rande utsträckning överföras på det civila samhällets problem.

Tydligast kom detta synsätt till uttryck i rapporten ”Science — the 
Endless Frontier” som 1945 lades fram av det krigstida amerikanska 
organet för samordningen av forskningen.4 Rapporten gjorde den 
sedermera så betydelsefulla distinktionen mellan grundforskning och 
tillämpad forskning där den förstnämnda betraktades som en natio
nell kunskapsbas som därför måste byggas upp och stödjas långsiktigt 
genom federala satsningar. Från denna bas skulle sedan tillämpad 
forskning kunna bedrivas enligt samma principer som man under 
kriget använt för att lösa stora militära tekniska, medicinska och 
organisatoriska problem: kampen mot sjukdomar, mot fattigdom och 
misär och andra samhällsproblem skulle göras till föremål för storska
liga och målinriktade satsningar där forskningen skulle lämna det 
avgörande bidraget. Tankarna i ”Science — the Endless Frontier” kom 
framför allt från slutet av 1950-talet och framåt att vidareutvecklas 
och genomsyra den amerikanska forskningspolitik som också blev 
mönster för många industriländer.

Svenska förhållanden
Utvecklingen av militär forskning och forskningspolitik i Sverige 

uppvisar både betydande likheter med detta internationella mönster
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Den amerikanska rymdforskningen är ett av de tydligaste exemplen på ett 
forskningsfält där militära intressen, tillämpningar och finansiering spelat en 
avgörande roll för arbetets inriktning och de tekniska system som utvecklats.
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och ett antal nationella särdrag som har sitt ursprung både i det 
svenska samhällets karaktär och i speciella historiska erfarenheter.

Före det andra världskriget kan man inte tala om någon systema
tisk militärforskning i Sverige med undantag för det produktnära 
ingenjörstekniska utvecklingsarbete som bedrevs vid industrier med 
produktion av krigsmateriel, ett utvecklingsarbete som bl a exempli
fieras av Bofors 40 mm luftvärnsautomatkanon m/36. Inom försvaret 
var forskningen begränsad till försvarsväsendets kemiska anstalt som 
huvudsakligen arbetade med frågor om skydd mot gasstridsmedel.5

Kriget kom att på två olika sätt understryka behovet av en inhemsk 
militär forskningsverksamhet. Det viktigaste skälet var den snabba 
tekniska utvecklingen av de krigförande staternas stridskrafter, en 
utveckling som visserligen inte utgjorde ett direkt hot mot Sverige så 
länge landet lyckades hålla sig utanför kriget men som däremot 
snabbt kunde göra det svenska försvaret föråldrat och på så sätt rycka 
undan grunden för det pågående upprustningsprogrammet. Ett sär
skilt problem var att förändringarna i den militära tekniken i största 
möjliga utsträckning hemlighölls av de krigförande och att Sverige 
därför hade stora svårigheter att få tillräcklig kunskap också om 
sådana innovationer vars existens man kände till.

Men den avspärrningssituation som Sverige försattes i efter den 9 
april 1940 innebar dessutom att upprustningen och försöken att följa 
med i den tekniska utvecklingen i allt väsentligt måste bygga på den 
inhemska industriella basen, framför allt inom verkstadsindustrin.6 
För att denna satsning skulle vara meningsfull måste man finna for
mer för att gardera sig mot att den materiel som producerades skulle 
visa sig vara tekniskt underlägsen eller inadekvat jämfört med den 
som stormakternas stridskrafter skulle komma att förfoga över. Detta 
var den huvudsakliga bakgrunden till upprättandet 1944 av ett gemen
samt forskningsinstitut för försvaret med uppgift att dels följa den 
internationella militärtekniska utvecklingen dels genom egen forsk
ning och kontakter främja inhemsk utveckling på fält som föreföll 
lovande mot bakgrund av det svenska försvarets behov.

Försvarets forskningsanstalt kom att bli samlingspunkten för prak
tiskt taget all militär forskning som inte var direkt knuten till utveck
lingen av specifika vapensystem. FOAs verksamhet växte snabbt 
under 1950-talet, framför allt som en följd av den stora satsning som 
gjordes för att förbereda ett svenskt kärnvapenprogram. Vid slutet av 
1950-talet var mer än 200 forskare sysselsatta med avancerad fysisk 
och kemisk forskning med direkt relevans för framtida konstruktion 
av kärnladdningar. Kärnvapenprogrammet utgjorde det egentliga 
genombrottet för förvetenskapligandet av det svenska försvaret: Det 
tvingade en starkt konservativ försvarsorganisation att ställa en tek
nisk och vetenskaplig fråga i främsta rummet, att prioritera forsk
ningssatsningar och att acceptera forskarna som intressegrupp och 
som militära innovatörer.

Denna förändring fick under 1960- och 70-talen långtgående effek
ter, trots att själva kärnvapenprogrammet aldrig fick politisk sanktion 
och att forskningen inom området så gott som fullständigt avveckla-
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Utvecklandet av kemiska stridsmedel under första världskriget byggde på 
tillämpad kemisk forskning, bl a rörande bekämpningsmedel. Skyddet mot 
dessa stridsmedel krävde i sin tur forskning, ett behov som ledde till inrättan
det av Försvarsväsendets kemiska anstalt 1937, som blev den första institutio
nen för försvarsforskning i Sverige. Bilden visar franska artillerister med 
primitiva skyddsmasker under första världskriget.
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des. Den utredning om den försvarsmedicinska forskningen som 
tillsattes 1961 utvecklade ett nytt synsätt på försvarsforskningen där 
denna på ett systematiskt och planerat sätt skulle infogas i den lång
siktiga utvecklingen av försvaret.7 1969 års försvarsforskningsutred- 
ning fullföljde dessa tankegångar för hela försvarsforskningen och 
skisserade en utveckling där försvarsforskningen skulle utgöra en 
integrerad del i det system för långsiktsplanering och programbudge- 
tering som var under uppbyggnad för hela totalförsvaret. Försvars
forskningen skulle här tilldelas den dubbla funktionen att dels utgöra 
ett instrument för att genomföra de försvarspolitiska målen, dels 
utgöra ett fundament för en långsiktig och rationell försvarspolitik. I 
detta synsätt drevs förvetenskapligandet till sin yttersta spets där 
ingen försvarspolitik betraktades som möjlig utan en kontinuerlig 
forskningsverksamhet och där i princip varje del av forskarvärlden i 
något avseende framstod som relevant för utveckling inom försvars- 
sektorn.

Den storslagna rationalistiska synen på försvarsplaneringen och 
försvarsforskningen kom visserligen att leda till ett antal genomgri
pande reformer under 1970-talet, men de faktiska effekterna motsva
rade knappast de förväntningar man gett uttryck för i utredningarna. 
Liksom i USA, varifrån mycket av idéerna rörande långsiktsplanering 
och styrning av forskningen hade hämtats, visade det sig svårt att 
bemästra motståndet från gamla och väl etablerade strukturer och att 
förverkliga en effektiv byråkratisk kontroll över en till sin natur så 
obyråkratisk verksamhet som forskning. Till detta bidrog också mer 
triviala faktorer som de stora ekonomiska och strukturella problem 
försvaret ställdes inför med nolltillväxten av försvarsanslagen från och 
med 1966, liksom effekterna av att FOA av regionalpolitiska skäl 
splittrades och till stor del utlokaliserades till i första hand Umeå, 
Karlstad och Linköping.

Men trots detta fick utvecklingen av försvarsforskningen en stor 
betydelse för en byråkratisering av hela den svenska forskningspoliti
ken. De tankar som låg bakom utredningarna om försvarsforskningen 
lades också till grund för den sektoriella forskningspolitik som växte 
fram under 1970-talet och som, liksom ”Science — the Endless Fron
tier” byggde på föreställningen att utvecklingen inom olika samhälls
sektorer skulle främjas genom målinriktad forskning av direkt sam
hällsrelevans. Försvarsforskning erbjöd här en prototyp till en sådan 
forskningspolitik och forskningsorganisation, något som underströks 
av att det var samma personer som stod bakom idéerna om försvars
forskningens nya roll och den sektoriella forskningspolitiken.9
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Noter
1. Denna uppsats baseras på ett pågående forskningsprojekt Vetenskapen i försvarets 

tjänst som jag bedriver vid Forskningspolitiska Institutet i Lund med finansiering 
från Humanistisk-samhälisvetenskapliga forskningsrådet. En första rapport som 
behandlar tillkomsten av den svenska försvarsforskningen kommer att föreligga i 
slutet av höstterminen 1986 och kan beställas från institutet.

2. Se Sverker Gustavsson: Debatten om forskningen och samhället — En studie i några 
teoretiska inlägg under 1900-talet Uppsala 1971.

3. För en kortfattad redogörelse se FOAs OM-serie nr 7 om telekrigföring. En mycket 
uttömmande beskrivning ges i R V Jones: Most Secret War Britisb Scientific Intelli- 
gence 1939—1945 London 1978.

4. Science — the Endless Frontier A report to the President on a Program for Postwar 
Scientific Research by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research 
and Development Washington D C 1945 (nytryck av National Science Foundation 
1960).

5. Se Nils Söderberg: ”Den militärtekniska forskningen 1939—1945” i Sveriges militära 
beredskap 1939—1945 Köping 1982.

6. Se Ulf Olsson: The Creation of a Modern Arms Industry. Sweden 1939—1945 
Göteborg 1977.

7. Försvarsmedicinsk forskning i totalförsvaret Betänkande med förslag avgivet av 
försvarsmedicinska forskningsutredningen SOU 1962:34.

8. Forskning för försvarssektorn första delbetänkande avgivet av 1969 års försvars- 
forskningsutredning SOU 1970:54 samt Forskning inom försvaret — förslag till ny 
organisation för FOA, FFA, MPI och viss försvarsmedicinsk forskning Slutbetän
kande avgivet av 1969 års försvarsforskningsutredning SOU 1972:8.

9. Se Peter Stevrin: Den samhällsstyrda forskningen: En samhällsorganisatorisk studie 
av den sektoriella forskningspolitikens framväxt och tillämpning i Sverige Stockholm 
1978.
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Norge har vsert et energiproduserende land. Det norske samfunn fikk av den 
grunn et halvindustrielt preg ved at industrieksporten var preget av halvfabri
kata basert på billig norsk elektrisitet. Dette forholdet varte till 1960-årene.


