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Nils Ferlin (Kejsarens Papegoja, 1951)

Till Karin och Lisa 

Utan er hade denna avhandling för länge sedan 

blåst ut genom ett öppet fönster. 



Abstract
In Sweden, three of the four largest institutional research funders have the 
explicit goal to not only support research but also to stimulate economic 
growth. How this should be done in practice, however, is more uncertain. 
Often used theories, e.g. triple helix, national innovation systems and 
clusters, are all based on the notion that different skills and organizations 
should be combined in dynamic partnerships in order to shorten the time 
from research to application.

In this dissertation, I present how an R&D program with the requirement 
to both produce valuable research results and to stimulate innovation 
was put into practice. The program is explored from multiple levels of 
analysis. Based on the case, it is showed how innovation policy acts as an 
organizing force on its environment and that it affects the organization 
of R&D activities. This dissertation identifies problems that arise and 
investigates how the process can be improved in order to meet the 
objectives of stimulating innovation and growth.

By applying the ideas of Serres and Luhmann, using the term innovation 
in these instances can be regarded as a form of parasite, which affects the 
system as such. I argue that this can be a fruitful way of conceptualizing 
how we can strive to manage closed systems that are otherwise challenging 
to govern. We can develop the debate on how to stimulate innovation 
by shifting the perspective from a sequential top-down process in which 
policy is being implemented to have a planned effect (and where any 
deviation constitutes an unsuccessful implementation), to discuss how we 
can disrupt a system in a particular direction.

Based on the empirical data, I explore and analyze a number of identified 
events that will be rewarding for professionals working with similar 
efforts or are planning further research in this area. Among other things, 
it is demonstrated how a process perspective can be a rewarding way to 
study not only structural aspects but also seize the dynamics of the system. 
I demonstrate that this perspective better allows us to understand which 
aspects are important for stimulating innovation.

The dissertation further discusses the concept of dual technologies, 
intellectual property, applied research and the conflict between different 
levels of innovation.



Sammanfattning
I Sverige har idag tre av de fyra största forskningsfinansiärerna 
en uttalad målsättning att inte bara stödja forskning utan även att 
främja tillväxt. Hur detta ska gå till i praktiken är dock mer otydligt. 
De teorier som ofta tillämpas för att uppnå detta, t.ex. trippelhelix, 
nationella innovationssystem, kluster och andra organisationsmodeller 
för att stimulera innovation bygger på tanken att olika kompetenser och 
organisationer ska kombineras i dynamiska samarbeten för att korta ned 
tiden från forskning till tillämpning. 

I denna avhandling visar jag hur ett forsknings- och utvecklingsprogram 
med bikrav att stimulera innovation genomförs i praktiken, och jag 
beskriver detta utifrån flera analysnivåer. Jag visar att innovationspolicy 
här utgör en organiserande kraft som verkar på sin omgivning 
och påverkar både tradition och organisering av forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Studien beskriver vilka problem som kan uppstå 
och diskuterar hur denna process kan förbättras så att målen att stimulera 
innovation bättre kan uppnås.

Användningen av innovationsbegreppet kan utifrån Serres och 
Luhmanns tankar i detta fall betraktas som en form av parasit, som 
biter sig fast i systemet och påverkar dess funktionssätt. Jag hävdar att 
detta kan vara ett givande tankesätt kring hur vi kan försöka påverka 
svårstyrda slutna system. 

Genom att flytta perspektivet från en sekventiell top-down process där en 
viss policy genom att implementeras ger en från början planerad effekt 
(och där eventuella avvikelser innebär en felaktig implementering), till 
att studera hur vi kan störa ett system i en viss riktning, kan vi bättre 
förstå hur innovation kan stimuleras. 

Utifrån det studerade fallet beskrivs en rad identifierade fenomen som kan 
vara till nytta för den som arbetar med liknande satsningar eller planerar 
ytterligare forskning inom detta område. Bland annat visar avhandlingen 
hur ett processperspektiv kan vara ett givande sätt att studera inte 
bara strukturella aspekter utan också systemens dynamik. Dessutom 
diskuteras begrepp som duala teknologier, immateriella rättigheter, 
behovsmotiverad forskning och konflikten mellan innovationsteorins 
olika analysnivåer
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1. Inledning
I detta kapitel introducerar jag min studie och ger en översikt av 

avhandlingens organisation.

1.1. Om denna studie

Denna studie är ett exempel på hur innovationspolicy påverkar 
FoU-verksamhet. Myndigheter som Vinnova, Energimyndigheten, 
Försvarsmakten och andra innovationsproducerande konstellationer 
försöker att operationalisera teorier såsom trippelhelix, innovationssystem 
och kluster och omsätta dem i praktiken. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett statligt finansierat 
forskningsprogram och strävar efter att öka kunskapen hur teorier kring 
innovationssystem och trippelhelix kan omsättas i praktiken. Genom en 
kvalitativ ansats syftar den till att skapa bättre förståelse för hur denna typ 
av satsningar realiseras och försöker väga samman de olika analysnivåerna 
för att skapa en djupare förståelse för hur dessa policytankar bättre kan 
omsättas i praktiken. Denna typ av ”Triple Helix management” är idag 
en understuderad företeelse (Wigren & Melin 2007, s.273).

Vår begränsade kunskap om hur denna typ av forskningssamarbeten 
organiseras innebär att vi inte kan säga hur innovationsfrämjande 
program bör utformas för att uppnå önskade effekter. Detta kan innebära 
att de investeringar som görs inom forskning och innovation riskerar att 
användas ineffektivt eftersom vi inte förstår hur policyinitiativ påverkar 
genomförandet av FoU-projekt. I värsta fall kan olyckligt formulerade 
krav på innovation leda till att duktiga forskare tvingas bli dåliga 
affärsmän, eller att de upptäckter som görs i praktiken blir inlåsta genom 
immaterialrättsliga överenskommelser.

Det perspektiv som dominerat forskningen fokuserar på 
innovationssystemets struktur snarare än dess dynamik och systemets 
överordnade design snarare än dess mikronivå. Detta statiska perspektiv 
leder till ett fokus på vilken typ av organisationer som deltar i vilka 
konstellationer, snarare än varför de deltar och hur de interagerar. 
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Genom att följa hur ett FoU-program genomförts i praktiken, utifrån ett 
processperspektiv, beskriver jag i denna avhandling det praktiska arbetet 
utifrån flera analysnivåer och förklarar hur de samspelar och påverkar 
varandra. 

Från industripolitik till innovationssamhället

De senaste tjugo åren har en stor förändring skett i synen på hur 
hållbar tillväxt i samhället kan uppnås. Vi kan beskriva det som en 
utveckling från industri- och forskningspolitik mot vad som kan kallas 
innovationssamhället (Widmalm 2008). Fram till 1980-talet bedrevs i 
Sverige en aktiv industripolitik, där selektiva stödinsatser riktade sig mot 
speciella branscher (Giertz 2008). Sedan dess har en gradvis omsvängning 
skett från forsknings- och industripolicy till en mer sammankopplad 
innovationspolicy1. Detta innebär att innovationsbegreppet tagit en central 
roll i diskussionen om framtidens samhälle, och att ett systemperspektiv 
där olika aktörer samarbetar blir ett allt vanligare svar på hur detta ska 
realiseras. Samtidigt innebär det en pågående förändring av vilka roller 
olika aktörer som universitet, institut och myndigheter ska spela.

Innovationspolicyutvecklingens historia tar ofta sin utgångspunkt i de 
OECD-studier som gjordes under andra halvan av 1990-talet (Se t.ex. 
Lavén 2008; Eklund 2007; Sharif 2006). OECD slog tydligt fast att länder 
aktivt bör utforma innovationspolicys och stimulera till ett fungerande 
innovationssystem snarare än att endast finansiera forskning och 
utveckling.

New types of policies are needed to address systemic failures, 
particularly policies directed to networking and improving 
firm absorptive capacities. 

(OECD 1997 citerad i Lavén 2008, s.81)

OECD slog också fast att teknologi och innovation inte bör betraktas i 
isolation, eller relaterat till enskilda företag. I stället utgör samverkan 
mellan organisationer ett fundament för en fungerande innovationspolicy. 

1 Som ett exempel på detta kan nämnas DS 2004:34: Innovativa 

Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse (Näringsdepartementet 

& Utbildningsdepartementet 2004), som gavs ut gemensamt av 

Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet.
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Forskningsfinansieringssystemet i Sverige började förändras under 
90-talet och dessa OECD-rapporter har varit betydelsefulla för hur 
Sverige och EU har utvecklat sin policy. Som en följd av den systemsyn 
som kännetecknar dessa rapporter växer forskningspolicy och 
innovationspolicy allt mer samman (Hellstrom & Jacob 2005). 

Innovation diskuteras idag inom forskarsamhället på (minst) tre nivåer: 
individnivå, företagsnivå och samhällsnivå.

Nivå Syfte, tema Teoribildningar

Samhälle Policy, innovation skapar 
tillväxt. 

Innovationssystem, 
trippelhelix.

Företag
Innovation ger nya produkter/
produktförbättringar som 
skapar lönsamhet.

R&D Management, 
Open Innovation, 
Innovation Management, 
New Product 
Development (NPD).

Individ
Individen som innoverar 
bygger upp företag (och möter 
lycka och välgång).

Entreprenörskap, 
kreativitet, 
beteendevetenskap, 
psykologi etc.

Figur 1.1: Tre nivåer av innovation

Inom policyutvecklingen på samhällsnivå finns idag flera tankar 
kring hur policy kan bidra till ökad innovation. Modeller som 
nationella innovationssystem, kluster, trippelhelix och förkommersiell 
teknikupphandling ger policyskapare verktyg att genom stöd och 
stimulans skapa ett mer innovativt samhälle. Innovationssystembegreppet 
har växt fram växelvis mellan forskning och policyaktörer, med forskare 
som varit aktiva i debatten kring hur vi ska utforma politiska satsningar. 

Bland etablerade företags forsknings- och utvecklingsprocesser fokuseras 
på vad som ofta kallas R&D Management, ett fält som diskuterar hur 
forskning bör organiseras inom företaget, hur utvecklingsprojekt ska 
väljas och styras m.m. Forskning kring entreprenörskap och kreativitet 
betonar idag huvudsakligen individen och dess process från upptäckten 
av en affärsmöjlighet till byggandet av ett kommersiellt företag. 

De olika nivåerna samspelar såväl teoretiskt som praktiskt. Ett 
innovationssystem kan aldrig uppstå utan att individer genomför 
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handlingar. Inte heller kan en ensam entreprenör göra mycket utan ett 
fungerande nätverk. Vi behöver således hålla flera begrepp i huvudet när 
vi studerar forskningsbaserade innovationsprojekt.

Genom att innovation anses vara en central kraft för att utveckla 
samhället väcks frågan hur vi kan stimulera innovation och om det finns 
modeller som kan hjälpa oss att effektivisera innovationsproduktionen. 
I Sverige har numera tre av de fyra största forskningsfinansiärerna idag 
även en uttalad målsättning utöver att stödja forskning även främja 
tillväxt (McKelvey m.fl. 2008). Hur detta ska gå till i praktiken är dock 
mer otydligt och är den frågeställning från vilken denna avhandling tar 
sin utgångspunkt. 

Statiska strukturer och skilda analysnivåer

Innovationssystems- och trippelhelix-forskning2 har huvudsakligen 
fokuserat på den övergripande samhälls- och policynivån. Fokus ligger 
ofta på universitetens roll och bedrivs ofta genom kvantitativa studier 
som fokuserar på det som går att räkna och mäta (Mowery & Sampat 
2006, s.235). Trots att tanken på innovation som ett systematiskt begrepp 
växt fram är detta ett långt ifrån färdigutvecklat perspektiv (Lam 2006, 
s.20).

Uppdelningen i olika analysnivåer skapar olika teoriområden som inte 
alltid är sammankopplade. Laestadius, Nuur och Ylienpää sammanfattar 
forskningsläget:

Den optimala rollfördelningen i Triple Helixvärlden 
är således inte självklar även om man vill främja 
entreprenöriellt beteende, industriell omvandling och 
tillväxt. I ett mer konkret policyperspektiv kan man 
formulera det sålunda: det är inte självklart hur samarbetet 
mellan stat, universitet och näringsliv ska organiseras, och 
hur mycket dessa institutioner ska gå in i varandras roller. 
Problemet kompliceras än mer om man relaterar det till 
olika innovationssystemnivåer. 

(Laestadius m.fl. 2007, s.52)

2 Dessa begrepp förklaras mer utförligt i kommande kapitel.
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Problemet med skilda analysnivåer har även tidigare identifierats av flera 
forskare. Miettinen poängterar att även systeminriktade studier ofta haft 
fokus på nätverkens struktur, snarare än hur de skapats och upprätthålls. 
Detta statiska perspektiv överbetonar systembeskrivningar med olika 
aktörers roller (Miettinen 2002, s.116). 

Mot ett processperspektiv
För att förstå hur dessa innovationsproducerande konstellationer växer 
fram och varför de tar viss form måste vi studera just organiseringen, 
implementeringen, utvecklingen, skeendet, eller processen. Nicolini 
(2009) argumenterar för en mer processbaserad inriktning på 
innovationsstudier:

From a proximal view scholars should not focus on 
measuring effectiveness and predicting outcomes so much 
as describing and clarifying processes, opening ’black boxes’ 
and uncovering the mechanisms that sustain what appears 
and what we experience as ordered configurations and 
patterned social order. Proximal organizational studies are 
thus about understanding how and why organizational 
phenomena and innovations are the way they are, what 
constellation of interests, desires and powers keeps them 
in place and, by implication, how things could have been 
different. 

(Nicolini 2009, s.2)

Den dynamik som uppstår i systemet, som ett resultat av interaktionen 
mellan projekt- och policynivå förefaller inte fångas i de traditionella 
teorierna. Att t.ex. använda ett organisationsperspektiv i denna studie 
vore problematiskt på flera sätt. Organisationerna som studerats var 
hierarkiskt löst kopplade. De direktiv och tankar som fanns på en 
nivå i organisationen hade endast liten koppling till hur andra delar av 
organisationen uppfattade det hela3. 

3 Ett exempel på detta är hur FMVs projektledare uppfattar syftet med 

projektet, hur styrgruppens medlemmar diskuterar det samt vilka intentioner 

generaldirektören har kring ökad samverkan.
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Det är min uppfattning att kärnan i min studie är just det trassel4 som 
målas upp. För att följa detta trassel har jag antagit ett processperspektiv 
och försökt följa världen i ständig omformning snarare än att utgå ifrån 
stabilitet. 

1.2. Syfte, problem och målgrupp

Denna studie är i sin karaktär empiridriven. Min målsättning var att 
beskriva ett FoU-program inom försvarssektorn och därigenom illustrera 
vilka effekter satsningar på innovationsproducerande konstellationer får 
i praktiken.

Mer specifikt är målsättningen att studera hur de allt populärare 
policyteorierna kring hur innovationer kan stimuleras genom 
samarbeten med olika parter tar sin form i praktiken. Jag ville studera 
hur dessa initiativ påverkar aktörer på organisations- och individnivå 
samt även se hur forskningssamarbeten mellan olika typer av aktörer på 
ett förkommersiellt stadium fungerar i praktiken. Mer specifikt har min 
studie följande avsikter:

•	 Beskriva samspelet mellan system- och aktörsnivå i försök att 
stimulera/beställa/producera innovation. Flera forskare har 
hävdat att system- och processperspektiv kan vara ett sätt att 
utveckla teoribildningar kring dessa policymodeller (Nicolini 
2009; Miettinen 2002). Denna studie visar genom användningen 
av Luhmanns autopoetiska system hur detta går att genomföra i 
praktiken och vilka lärdomar detta kan ge. 

•	 Undersöka om ett system- och processperspektiv kan bidra till 
bättre förståelse kring hur policy organiserar och påverkar praktik. 
Studien kan ses som ett försök till att börja adressera underskottet 
av den praktiska påverkan policy har (Schofield 2001). Ett 
processperspektiv har potential att ge en djupare förståelse för 
samspelet mellan policy och praktik, bortom reducerande top-
down- och bottom-up-modeller.

4 Trassel används i denna avhandling i Hernes (2007) bemärkelse (tangled 

systems), d.v.s. komplexa system som består av många olika aktörer och som 

ständigt omformar sig, emergerar. 
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•	 Få nya insikter om hur FoU-program kan organiseras och 
styras, genom att inte enbart beskriva dessa systems teoretiska 
principer utan också deras praktik. Det kan ses som ett steg mot 
etableringen av ett kunskapsfält kring vad Wigren & Melin (2007) 
kallar trippelhelix-management. 

Mitt syfte med denna text är att den ska vara intressant att läsa för olika 
målgrupper, t.ex.:

•	 FM/FMV, när de skapar framtida FoU-satsningar.

•	 Innovationspolicyaktörer, när de utformar nästa 
innovationssatsning.

•	 Forskare som studerar forskningsbaserade innovationer och är 
intresserade av kopplingen mellan olika analysnivåer. 

Detta är en av anledningarna till att avhandlingen är en monografi på 
svenska.

1.3. Teknologier för autonoma intelligenta 
system (TAIS)

Denna avhandling beskriver forskningsprogrammet Teknologier 
för autonoma intelligenta system (TAIS) som bedrevs av Försvarets 
materielverk (FMV) på uppdrag av Försvarsmakten.

Försvarssektorn kan anses vara ett intressant exempel på innovationssystem 
i Sverige5. Staten, Försvarsmakten och den inhemska försvarsindustrin 
kan anses ha utgjort ett väl fungerande innovationssystem under andra 
halvan av 1900-talet. Staten har genom att upphandla inhemsk teknologi 
bidragit till utveckling av försvarsteknologi som sedan gett stora 
exportframgångar.

Försvarsmaktens omställning från det traditionella invasionsförsvaret 
till ett insatsförsvar leder till ett förändrat materielbehov. Samtidigt sker 
stora besparingar i försvarsbudgeten. I samband med denna förändring 

5 Se t.ex. IVAs rapport av Eriksson & Lindgren (2003) för en längre bakgrund 

av det svenska försvarsinnovationssystemet.
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fick FMV ett utökat uppdrag att arbeta med s.k. duala tillämpningar6 av 
ny teknik, och det är inom ramarna för detta uppdrag som TAIS uppstod. 

Efter en rad förstudier skapades programmet Teknologier för Autonoma 
Intelligenta System (TAIS). Under slutet av programmets formulering 
beslutades att det skulle initieras i samarbete mellan myndigheterna 
FMV och Vinnova. Programmet planerades kosta ca 100 miljoner kronor 
och skulle löpa under åren 2006–2011. Det delades upp i två faser om 
vardera 2,5 år där ca 5 projekt fick finansiering under fas ett, men endast 
1–2 projekt skulle få vidare finansiering för fas två.

Till programmet utsågs en styrgrupp bestående av representanter 
från Försvarsmakten, Försvarshögskolan (FHS), Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI), FMV och Vinnova. En anmodan att skicka in 
förslag för forskningsprojekt inom ramarna för programmet skickades 
ut under slutet av år 2005. Visionen för programmet var:

Att år 2015 ha teknik för autonoma egenskaper och 
intelligenta beteenden som kan erbjuda nya och förbättrade 
förmågor för både FM och det civila samhället. 

(Skyttmo 2005)

Genom Vinnovas medverkan betonades att samtliga projekt skulle 
tydliggöra hur de hade för avsikt att skapa både civil och militär nytta 
utifrån de projekt som föreslogs samt att det skulle framgå hur de 
resultat som uppstod skulle kommersialiseras. Utlysningen innehöll även 
en skrivning om att huvuddelen av medlen skulle hamna utanför de 
traditionella försvarsforskningsaktörerna.

Under anbudsperioden mottogs 45 ansökningar. Ansökningarna bestod 
huvudsakligen av förslag på samarbetsprojekt mellan företag, universitet 
och forskningsinstitut i olika konstellationer. I de flesta projekten fanns 
traditionella försvarsaktörer representerade, men vissa ansökningar 
kom från uppstartsföretag och forskningsgrupper utan militär 
anknytning. De flesta ansökningar följde även den plan som beskrivits 
i ansökningsunderlaget, en första fas på 2,5 år där verksamheten 
huvudsakligen var forskningsinriktad och en andra fas som var mer 
produktinriktad.

6 Försvenskning av engelskans dual-use, d.v.s. teknik som både kan användas 

till civila och militära ändamål.
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Dessa förslag utvärderades under en serie möten med representanter 
från FMV, Vinnova och FOI under våren 2006, och beslut togs om vilka 
fem projekt som skulle erhålla finansiering. Min empiriska studie av 
detta program sträcker sig från det att projektansökningarna började 
utvärderas i slutet av februari år 2006 tills det att fas ett avslutas i mars 
2009.  

Figur 1.2: En tidslinje över studien

TAIS - tänkt tidlinje
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Projektansökningar lämnas in
mars 2006

Anbudsförfrågan publiceras
november 2005

Fas 1: 5 projekt får finansiering och arbetar 2,5 år

juni 2006 – december 2008

Fas 2: 1-2 projekt får finansiering ytterligare 2,5 år

januari 2009 – juli 2011

Under denna tid har jag både intervjuat personal på FMV och 
projektdeltagare i de finansierade projekten. Jag har även besökt 
projektmöten, skickat ut enkäter och på andra sätt försökt följa arbetet i 
de olika projekten. Studien är en kvalitativ, longitudinell undersökning 
av ett konkret exempel på hur innovationspolicy påverkar FoU-
verksamhet i praktiken.

När projekten slutrapporterat sitt arbete efter programmets första fas 
betraktades TAIS som mycket lyckat utifrån FMVs utvärderingskriterier. 
TAIS levererade resultat enligt tidsplan och inom budget i enlighet 
med de styrdokument som fanns. Flera intressanta forskningsresultat 
uppnåddes och ett antal publikationer kunde relateras till finansieringen. 

Ett av projekten valdes ut för vidare finansiering under ytterligare 2,5 
år, men på grund av nedskärningarna inom Försvarsmakten lades TAIS 
ner under hösten 2009 tillsammans med en rad andra forsknings- och 
teknikutvecklingsprojekt.
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TAIS som ett exempel på innovationsproduktion

Denna fallstudie utgör av flera anledningar ett intressant exempel på 
innovationsproduktion. Försvarssektorn har länge utgjort ett befintligt, 
fungerande innovationssystem som bygger på ett tätt samarbete mellan 
olika aktörer (stat, industri, universitet) i kompletterande roller (kund, 
regulator, forskare etc.).

Sektorn är nu under förändring och aktörernas roller omprövas. TAIS 
är en del av denna förändring, där man försöker sätta samman aktörerna 
för att stimulera till en snabbare produktifiering av forskningsresultat. 
Programmet innehåller både krav på samarbeten mellan olika typer 
av organisationer och en tydlig koppling mellan forskning och 
produktifiering. Detta fall torde således utgöra ett bra exempel på ett försök 
att utveckla ett befintligt innovationssystem mot en mer trippelhelix-
liknande situation, där gränserna mellan olika organisationers roller allt 
mer suddas ut. 

Studien bör därför inte ses enbart som en studie av ett enskilt fall inom 
försvarssektorn, utan som ett sätt att öka kunskapen om hur dessa 
modeller kan tillämpas även inom andra områden.

1.4. Avhandlingens disposition

Denna avhandling har organiserats i tre övergripande spår, där det 
studerade FoU-programmet diskuteras ifrån olika perspektiv.

I detta första kapitel presenteras en kort inledning följt av denna översikt 
och en mycket kortfattad beskrivning av vilka centrala teoretiska 
ramverk som kommer att användas. Därefter följer ett metodkapitel som 
beskriver hur min studie genomförts.

För att kunna diskutera tillämpningen av innovationspolicy krävs en viss 
bakgrund att ta avstamp i. Jag presenterar en teoriöversikt inom två för 
avhandlingen relevanta områden. Dels redogör jag för teoribildningen 
kring hur innovationer uppstår i samhället och olika teori/policy-
perspektiv på hur detta kan stimuleras (kapitel 3). Dessutom beskrivs 
forskning kring hur forskningsbaserade innovationer produktifieras 
(kapitel 4). Dessa två kapitel utgör en bakgrund inför avhandlingens 
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andra och tredje del, där dessa två respektive frågor diskuteras. För att 
bättre förstå hur de olika analysnivåerna hänger samman och hur det 
studerade systemet förändrar sig, använder jag i delar av analysen Niklas 
Luhmanns autopoetiska system som analysverktyg. En kort bakgrund 
till detta ges i kapitel 5.

I avhandlingens andra del börjar berättelsen om TAIS. Först beskrivs 
övergripande hur den svenska försvarssektorn ser ut (kapitel 6) för att ge 
en bild av den kontext där verksamheten bedrivits. Därefter presenteras 
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TAIS-programmet: hur initiativet uppstod, hur anbud togs fram, hur 
projektförslag utvärderades och hur verksamheten organiserades på en 
programnivå (kapitel 7). 

Med denna beskrivning färsk i minnet analyseras hur TAIS kan förstås 
(kapitel 8). Samverkan mellan FMV och Vinnova, två myndigheter 
med olika perspektiv, resulterar i att programmets beskrivning och 
mål fylls med flera motstridiga syften. Dessa motsättningar finns kvar 
när programmet formaliseras. Genom att undvika konkretisering av 
programmets mål kan det etableras trots dessa motsättningar. 

De oförenliga målen skjuts på så sätt vidare till de projekt som finansieras. 
Detta blir tydligt när vi i avhandlingens tredje del flyttar fokus från 
programnivå ner till det faktiska projektarbetet. Verksamheten i de fem 
projekt som finansierats beskrivs (kapitel 9) och processen mot produkt 
diskuteras (kapitel 10).

Därefter analyseras hur de oförenliga målsättningarna som definierats på 
programnivå hanteras av projekten (kapitel 11). Projekten arbetar med 
att realisera de mål som de satt upp i sina anslagsansökningar. Samarbetet 
är dock konstruerat eftersom finansiären efterfrågat samarbeten, utan 
att deltagarna nödvändigtvis har gemensamma problem att lösa. I 
flera av projekten saknas tydliga avnämare för de tänkta produkter 
man arbetar mot och mycket stor del av arbetet går åt till att försöka 
tolka vad som egentligen efterfrågas, d.v.s. hur man ska hantera de 
oförenliga målsättningar som skjutits ner till projekten. Den svårtolkade 
intentionen från beställaren (som uppfattar sig som en finansiär) leder till 
tillämpad forskning utan tillämpning, och möjligheterna att nyttiggöra 
projektresultaten begränsas. Både och blir varken eller, trots goda 
intentioner från alla inblandade.

Ifrån ett autopoetiskt systemperspektiv konstateras att det tänkta 
innovationssystemet inte involverar alla aktörer som krävs för att göra 
en forskningsupptäckt till en konkret produkt. Jag argumenterar för att 
det egentligen inte finns någon möjlighet för de involverade aktörerna att 
uppnå de mål som satts upp för programmet, eftersom hänsyn inte tas till 
vilka förutsättningar som råder. 

Därmed har TAIS beskrivits och analyserats på flera olika nivåer: det 
övergripande system (försvarskomplexet) som programmet verkat i 
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(kapitel 6), själva TAIS-programmets uppkomst och organisation (kapitel 
7–8) och dess realisering i de finansierade projekten (kapitel 9–11).

I den fjärde och avslutande delen diskuteras vilka lärdomar som 
kan dras från denna studie om vi försöker sammanföra dessa olika 
perspektiv. Flera forskare har hävdat att system- och processperspektiv 
kan vara ett sätt att utveckla teoribildningen kring dessa policymodeller. 
För att försöka överbrygga mellan olika analysnivåer använder jag 
Niklas Luhmanns autopoetiska system och tar därigenom i kapitel 12 
ett processperspektiv på det studerade fallet. Utifrån detta perspektiv 
tydliggörs hur innovationspolicy påverkat verksamheten. Det tänkta 
samarbetet mellan FMV och Vinnova etablerades aldrig, men det har 
inte tydligt signalerats till projekten. 

Under hela projektets gång diskuterades hur de resultat som uppnås och 
hur en fortsatt ansökan kunde kläs i ”Vinnovatermer”. Trots att TAIS 
leder till få konkreta produkter och begränsad diffusion har en oväntad 
(och av uppdragsgivaren oönskad) effekt uppstått. Vi kan kalla det en 
Vinnovaeffekt. Jag argumenterar för att detta kan betraktas som en 
form av parasit, utifrån Serres och Luhmanns tankar, som biter sig fast i 
systemet och påverkar dess funktionssätt. Jag hävdar att detta kan vara 
ett givande tankesätt kring hur vi kan försöka påverka slutna system som 
är svårstyrda. 

Genom att flytta perspektivet från en linjär syn där en viss policy genom 
att implementeras ger en från början planerad effekt (och där eventuella 
avvikelser innebär en felaktig implementering), till att diskutera hur 
vi kan störa ett system i en viss riktning, kan vi bättre diskutera hur 
innovation kan stimuleras. 

En bredare diskussion om vilka lärdomar vi kan dra ifrån denna 
studie förs i kapitel 13. Utifrån det studerade fallet sammanfattas en 
rad identifierade fenomen som kan vara till nytta för den som arbetar 
med liknande satsningar. Med detta är det dags att runda av och avsluta 
berättelsen om TAIS med några kortfattade reflektioner (kapitel 14).
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1.5. En not om min syn på 
innovationsbegreppet

Begreppet innovation diskuteras idag inom flera olika forskningsfält, 
från flera olika perspektiv och dimensioner. Innovation är ett viktigt 
begrepp inom såväl science & technology studies (STS), organisation 
& management, entreprenörskapsforskning och forskning kring 
innovationssystem. Forskningen involverar företagsekonomer, 
nationalekonomer, geografer, historiker, psykologer, sociologer, etc. 

Traditionellt sett har varje fält betraktat sin egen del av begreppet och 
betraktat det övriga som en svart låda även om multidisciplinära studier 
växer i popularitet (Lam 2006). Innovation är mångfacetterat fenomen 
som inte ryms inom en enskild del av vetenskapen. Miettinen (2002) 
använder termen transdiskursivt objekt, ett begrepp som delas mellan olika 
diskurser och binder dem samman. Detta med nödvändighet eftersom 
innovation inte är en enskild artefakt utan snarare bör betraktas som ett 
perspektiv. 

Vanligtvis görs en distinktion mellan uppfinning och innovation, där 
en uppfinning är att utforma en ny produkt eller teknologi som inte 
tidigare existerat. En uppfinning anses inte behöva lämna pappret, eller 
prototypstadiet. Uppfinningen blir dock till en innovation först när vi 
försöker etablera den på marknaden (Lam 2006, s.4). Ibland är dessa 
två stadier tätt länkade och svåra att skilja från varandra, men i många 
fall uppstår ett stort tidsglapp mellan dem. Det är inte ovanligt att flera 
decennier passerar mellan uppfinning och innovation (Lam 2006; Rogers 
1995). 

För att vi ska kalla något en innovation, bör det således i någon form 
uppfylla de två kraven att de innebär något nytt och att det får spridning 
i samhället. Därutöver används begreppet sällan konsekvent. Garcia och 
Calantone (2002) studerade hur dessa olika former av innovation (radikal, 
inkrementell etc.) mäts och hittar 15 olika konstruktioner och 51 olika 
mätvariabler från 21 empiriska studier. Jämförelser mellan olika studier 
som mäter innovativitet bör därför ske med försiktighet.

Begreppets bredd gör det svårt att tydligt definiera innovationsprocessen. 
Pavitt (1984) studerade ca 2 000 innovationer i Storbritannien sedan 1945 
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och konstaterade att teknologisk kunskap sällan var generell information 
utan specifik för företag och applikationer som en del av en kontinuerlig 
utveckling. Han noterade även stora skillnader i processens karaktär 
mellan olika industrisektorer, vilket gör det svårt att ha en enhetlig policy 
för flera sektorer. 

Denna avhandlings perspektiv på begreppet tar sin utgångspunkt i en 
populär definition som erbjuds av dåvarande SPRU-forskaren Giovanni 
Dosi, som redigerade det inflytelserika verket Technical Change and 
Economic Theory.

In an essential sense, innovation concerns the search for, and 
the discovery, experimentation, development, imitation, 
and adoption of new products, new production processes 
and new organizational set-ups. 

(Dosi 1988, s.222) 

Än mer specifikt fokuserar denna avhandling på forskningsbaserade 
innovationer som uppstår i en forskningsmiljö på ett universitet eller 
institut och sedan genom olika mekanismer kommersialiseras i syfte att 
nå marknaden.
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2. Studiens genomförande
I detta kapitel beskriver jag hur studien genomförts och resonerar kring vilka 

för- och nackdelar detta gett.

I detta kapitel beskriver jag hur det kommer sig att jag skrivit just denna 
avhandling. En bakgrund ges till hur jag kommit i kontakt med projektet, 
hur information har samlats in och bearbetats under studiens gång. Jag 
ger även bakgrund till vilka metodologiska överväganden som har gjorts 
och vilka följder detta får för möjligheterna att skapa generaliserbara 
slutsatser.

2.1. Metodologiska överväganden

Den traditionella teoribildningen kring forsknings- och 
produktutveckling är som beskrivits mycket omfattande. Trots detta 
finns en tydlig indelning i olika analysnivåer och olika teoriområden som 
inte alltid är sammankopplade. Den dynamik som uppstår i systemet 
som helhet, som ett resultat av sambandet mellan projekt- och policynivå 
förefaller inte alltid fångas. Att t.ex. använda ett organisationsperspektiv 
när vi diskuterar TAIS blir problematiskt på flera sätt. 

Flera personer hade kopplingar till flera organisationer samtidigt. I ett 
av de studerade projekten representerade forskningsledaren tre olika 
organisationer: ett institut och två universitet. Flera personer har tidigare 
arbetat på en av de andra deltagande organisationerna, och det är inte 
otroligt att de i framtiden kan komma att byta sida igen. Det blir därför 
problematiskt att prata om en projektdeltagare som en representant för 
en specifik organisation. Olika personer deltog på olika nivåer samtidigt. 
En projektdeltagare var samtidigt rådgivande vid utveckling av nya 
program och strategier. Flera projektdeltagare var med och gav input till 
inriktningen på programmet. De olika aktörerna möts, förhandlar och 
samarbetar i många andra konstellationer bortom just denna satsning.

Organisationerna som studerats var hierarkiskt löst kopplade. De 
direktiv och tankar som fanns på en nivå i organisationen har endast liten 
koppling till hur andra delar av organisationen uppfattar det situationen. 



28

Olika verkligheter överlappar och stör varandra. En första impuls är att 
försöka skapa en singularitet. Vi väljer/skapar rätt narrativ och förklarar 
hur avvikelser ska inordnas. Law (2004) skriver:

”[…] what happens when social science tries to describe 
things that are complex, diffuse and messy. The answer, 
I will argue, is that it tends to make a mess of it. This is 
because simple clear descriptions don’t work if what they 
are describing is not very coherent. The very attempt to be 
clear simply increases the mess.” 

(Law 2004, s.2)

Vår förståelse ökar dock inte genom försök att pressa in dessa skilda 
världar i en konsensusmodell. För att förstå TAIS anser jag att denna 
multiplicitet måste bestå även när vi analyserar vad som skett. Law menar 
att vi måste följa den trassliga verkligheten, vilket har gett upphov till 
en rad metoder för att anta ett processperspektiv7. Det är inte en statisk 
(ready-made) värld som studeras, utan en värld som ständigt förändras (in 
the making). Law anser att metoder felaktigt används för att söka klarhet, 
snarare än att hjälpa oss hantera det kaos vår empiri utgör. Det är min 
uppfattning att kärnan i min studie är just det trassel som målas upp. För 
att följa detta trassel har jag antagit ett processperspektiv och försökt följa 
världen i ständig omformning snarare än att utgå ifrån stabilitet. 

För att förstå hur dessa innovationsproducerande konstellationer växer 
fram och varför de tar viss form måste vi studera just organiseringen, 
implementeringen, utvecklingen, skeendet eller processen. För att 
beskriva och analysera TAIS-programmets utveckling och genomförande 
krävs en ansats som både förmår att hantera en trasslig verklighet och 
binda samman olika analysnivåer. 

En processbaserad ontologi

Guba & Lincoln (2005) hävdar att metodologiska frågor kan anses 
sekundära till frågan om paradigm. Paradigmet dikterar både de 
ontologiska och epistemologiska antaganden som forskaren gör. Det kan 
därför vara på sin plats med några korta noteringar kring dessa. 

7 En längre introduktion till processfilosofi återfinns i boken Process 
metaphysics: an introduction to process philosophy (Rescher 1996).
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Denna avhandling är inte positivistisk i meningen att en verklighet finns 
”där ute” att upptäcka utan utgår i stället från en processbaserad ontologi 
inspirerad av Tsoukas & Chia (2002) och De Cock & Sharp (2007). Tsoukas 
& Chia hävdar att för att kunna förstå organisatorisk förändring måste 
vi sluta ge ontologisk prioritet till själva organisationen och därigenom 
betrakta förändring som en extraordinär händelse som bara uppstår 
under vissa specifika omständigheter och involverar vissa speciella 
personer (Tsoukas & Chia 2002, s.569). I stället anser de att vi måste 
betrakta förändring som en emergent förutsättning för organisationen.

Chia (1999) spårar diskussionen tillbaka till en konflikt mellan två 
olika metafysiska perspektiv, nämligen Heraclitus fokus på världens 
föränderlighet8 och Parmenides fokus på det permanenta – en konflikt 
mellan substans och förändring. Chia utgår ifrån tre axiom för ett 
processbaserat perspektiv:

1. Process epistemology and the heterogeneous becoming of things. Ett 
processbaserat perspektiv betraktar världen som en process av 
artefakter som skapas. Företräde gers således till det föränderliga 
före substanser, och vi ser dessa endast genom de processer vi följer.

2. Logic of otherness. Vi måste acceptera att saker och händelser aldrig 
kan upprätthålla sin egen identitet, utan innehåller spår av hur de 
skiljer sig ifrån och förhåller sig till annat. 

3. Principle of immanence. Varje händelse innehåller spår av tidigare 
händelser. Varje händelse absorberar det tidigare händelser genom 
historien. Framtiden är alltid ett resultat av historien.

Att genomföra detta i praktiken är dock långt ifrån enkelt. Vi är, som 
Whitehead poängterat, benägna att acceptera att världen är rörlig, 
samtidigt som våra sinnen låtsas att den är statisk (Hernes 2007, s.29).

Christian De Cock och Robert J. Sharp (2007) diskuterar i sitt paper 
Process theory and research: Exploring the dialectic tension hur organisations- 
och managementteori på senare tid har rört sig mot att i allt större 
utsträckning betrakta organisationer som verb snarare än substantiv 
(från order till ordering, being till becoming, organization till organizing) 

8 Ett perspektiv som återkommer i Leibniz och Whiteheads arbeten.
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men är kritiska till hur detta ofta genomförs i praktiken och definierar 
tre nyckelprinciper för att lyckas med processtudier:

•	 Med den första principen anser de att vi måste undvika att 
analysera materialitet per se och i stället endast betrakta det som 
greppbart utifrån processerna som den interagerar med. Ett 
dokument är t.ex. inte intressant utifrån dess materiella existens, 
utan hur det möjliggör och påverkar en process. Materialitet är 
något inneboende i processen snarare än universellt existerande.

•	 Den andra principen innebär att alla skeenden är beroende av tidigare 
händelser och att vi måste ta hänsyn till. För att förstå dem måste 
vi spåra dem bakåt i tiden till den punkt där dess förutsättningar 
uppstod. Detta är även ett av de stora problemen med denna typ 
av studier, eftersom vi studerar ett historiskt kontinuum är varje 
händelse beroende av många andra, och gränsdragningen kring 
vad som bör ingå kan bli problematisk. 

•	 Med den tredje principen menar de att eftersom processer alltid är 
tidsligt och rumsligt situerade kan de endast existera på mikronivå. 
Makromönster är alltid vår hermeneutiska betraktelse av 
förändringar på mikronivå. “The macro is only ever the micromanipulation 
of  the symbolic.” (De Cock & Sharp 2007, s.240) 

De föreslår, inspirerade av fantasyförfattaren Terry Pratchett, att vi måste 
använda vår första oförstörda anblick. Pratchett skriver att ”First Sight is 
when you can see what’s really there, not what your heid tells you ought to 
be there” (De Cock & Sharp 2007, s.234), alltså att försöka se inte det som 
bekräftar våra teorier, utan det som avviker: konflikter, inkonsekvenser 
och alternativa utvecklingar. Därför har jag inte tagit ett rent system- 
eller individperspektiv. Snarare försöker jag beskriva, och därigenom 
förklara, hur dessa olika nivåer samspelar. Jag har försökt att avstå från att 
betrakta innovationssystem som befintliga strukturer som existerar och 
inte ifrågasätts, och i stället utgå ifrån att strukturer ständigt förändras. I 
praktiken har jag betraktat ett stort nätverk med många organisationer, 
individer och relationer. Det jag sett är huvudsakligen den punkt där de 
möts.
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Från system till processperspektiv

Ett sätt att närma sig denna typ av trassel bestående av många aktörer 
med relationer är att söka sig till metoder som baserar sig på forskningen 
kring systemteori. Systemteori uppstod efter andra världskriget 
genom korsbefruktning mellan olika fält (biologi, informationsteori, 
cybernetik etc.)9. Begreppen som används har ofta sitt ursprung i och 
är starkt influerade av den militära sektorns arbete under eller efter 
kriget. En startpunkt tas ofta i von Bertalanffys forskning kring en 
generell systemteori (General Systems Theory) (Bertalanffy 1968) med en 
målsättning att koppla samman den allt mer tilltagande specialiseringen 
mellan olika specialfält. 

Genom att betrakta världen som ett system, en uppsättning ting – 
personer, celler, molekyler eller vad som helst – sammankopplade på ett 
sätt så att de producerar sitt eget beteende över tiden, kunde man med 
hjälp av den nya datortekniken simulera och modellera t.ex. biologiska 
ekosystem på ett helt nytt sätt. 

Utifrån försvarsprojekt som försökte hitta modeller för att identifiera 
och skjuta ner angripande flygplan etablerade Norbert Wiener begreppet 
cybernetik genom sin bok Cybernetics or control and communication in 
the animal and the machine (Wiener 1948). Ashby (1956) utvecklade 
cybernetiken vidare genom inkluderingen av begrepp som feedback och 
automation. En annan forskare i anslutning till det militära komplexet 
som bidrog till denna forskningsgren var von Neumann, som införde 
begrepp som automata och därmed möjliggjorde självproducerande 
system (François 1999).

Systemteori kan även ses som en bakgrund till den senare forskningen om 
komplexa adaptiva system (CAS), metoder för programvaruutveckling, 
systems engineering och andra närliggande fält10. En tidig tillämpning 
av systemteorin var inom fältet Operations Research (OR) (Churchman 
m.fl. 1957; Churchman 1968), även detta ett fält med sitt ursprung i 

9 Det går givetvis att spåra tankarna längre bakåt i tiden än så, se t.ex. 

François (1999) för en mer detaljerad historisk genomgång. 

10 Se Hughes (1998) för flera exempel på hur systemteorin snabbt spreds. 
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Storbritanniens problem med logistikhantering under andra världskriget 
(François 1999). 

Drömmen om en enhetlig systemteori som beskrev hela världen, allt 
ifrån biologiska ekosystem, människans psyke och vädrets variationer 
realiserades dock aldrig11, men dess underliggande tankar har utvecklats 
i många olika riktningar. En av dessa är studier av sociala system genom 
mer processbaserade perspektiv.

Det finns idag en rad systembaserade modeller som försöker koppla 
samman makro-/mikro-nivåer och hitta nya sätt att hantera mer 
komplexa perspektiv. Vi kan beskriva det som en mjukare form av 
systemteori, eller ett processbaserat perspektiv.

Att studera ett trassel med hjälp av 
processbaserade perspektiv

Processbaserade perspektiv försöker gå bortom att betrakta vilken 
struktur som råder för tillfället och fokuserar i stället på hur systemen 
växer fram. Perspektiven skiljer sig därför ifrån mer statiska perspektiv 
som ofta fokuserar på hur nätverket är konstruerat (strukturella hål 
(Burt 1992), svaga länkar (Granovetter 1973), redundans etc.). Hernes 
(2007) gör en separation mellan komplexa system, som består av många 
olika aktörer och relationer, och mer trassliga (tangled) system. Trassliga 
system är visserligen nätverk av relationer mellan aktörer, men de är 
inte statiska, utan de samevolverar (co-evolve), de är emergenta och de 
omformar sig ständigt.

Ett populärt samhällsvetenskapligt perspektiv är Actor-Network Theory 
(ANT). ANT studerar ett nätverk som omformas, utvecklas och ändras. 
De är således inte nätverk i en traditionell mening av noder och länkar. 
Det viktiga med associationerna mellan aktörer är inte vad de består i, 
utan hur de håller samman aktörerna, hur de skapar något bestående. 

Latour har positionerat ANT huvudsakligen som ett verktyg – om det 
fungerar så är det användbart, om det inte gör det, använd det inte. På 
senare år har Latour allt starkare kopplat ANT till Gabriel Tarde och 

11 Systemteoridebatten är fortfarande intressant i bemärkelsen att den 

strävade efter att skapa en generell teori som inte handlade om att koppla alla 

andra vetenskaper till fysikens lagar.
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den teori som han byggt utifrån Leibniz monad-koncept (Latour 2001; 
Latour 2005). Andra närliggande perspektiv är Weicks sensemaking 
(Weick 1995), Marchs studier av organisationsprocesser och rutiner och 
andra mer practice-baserade metoder som betraktar organisation som 
”verb snarare än ett substantiv” (Se t.ex. Czarniawska 2008).

Hernes och Weik (2007) grupperar dessa olika perspektiv i fyra olika 
kategorier. De skiljer på exogena perspektiv, som utgår ifrån att processer 
äger rum i relativt stabila miljöer, och endogena perspektiv, som anser 
att stabiliseringen av systemet beror på systemet själv snarare än externa 
faktorer.

Perspektiv Stabilisering Beskrivning

Process som 
flöde (flow)

Exogent Perspektivet betraktar organisationen som 

bestående av olika typer av flöden som möts. 

Stabilisering sker i kontexten. 

T.ex. sensemaking (Weick 1995).

Process som 
program

Exogent Processer utgör en form av formaliserad 

problemlösningsprocess. Stabilisering sker 

antingen genom att programmen anpassar 

sig till externa faktorer eller genom att de 

blir standardiserade och kategoriserade och 

därmed kan översättas mellan organisationer.

T.ex. program (March & Simon 1958), 

rutiner (Martha S. Feldman 2000), 

organisationsidentitet (Dimaggio & Powell), i 

offentlig sektor (Brunsson 2006).
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Perspektiv Stabilisering Beskrivning

Process som 
konnektivitet 
(connectivity)

Endogent Organisation betraktas som en utveckling 

av relationer mellan heterogena element. 

Stabilisering sker genom att element kopplar 

sig samman.

T.ex. Whitehead, Czarniawska (2004), ANT 

(t.ex. Latour 1987).

Författarna exemplifierar genom Lindahls 

(2005, s.62) studier av hur en 250 tons 

dieselmotor agerar sammankopplande kraft 

vid konstruktionen av ett kraftverk.

Process som 
rekursiv 
reproduktion

Endogent Organisationer betraktas som om de befann 

sig i ett temporärt stabilt läge som ständigt 

rekonstrueras genom en rekursiv process. 

Struktur och process interagerar ständigt 

med varandra. 

T.ex. Luhmann (1995).

Författarna använder budgetering som 

exempel på hur struktur och process 

kompletterar varandra. Själva budgeten kan 

betraktas som en struktur, men utan koppling 

till de aktiviteter den kopplar samman skulle 

den inte kunna reproducera sig själv och 

endast bli ett tomt skal.

Dess nuvarande läge är ett resultat av dess 

historia, och framtiden är kontingent av 

denna.

Figur 2.1: Fyra kategorier av processperspektiv, anpassad från Hernes & Weik 
(2007).

Varför Luhmanns autopoetiska system?

Av dessa olika modeller är Luhmanns autopoetiska system är den 
metodteknik som givit mig störst förståelse för det empiriska materialet 
och det system som studerats. Luhmanns system har även en rad 
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egenskaper som passar för att studera denna typ av större system12 
(Luhmanns teorier förklaras mer utförligt i kapitel 5). Metoden ger 
mig möjlighet att illustrera hur innehåll och sammanhang hänger ihop 
och hur hela systemet är under förändring. På samma sätt som i ANT-
baserade studier ges berättelsen även i viss mån en analytisk funktion 
som hjälper oss att förstå och lyfta fram olika aspekter av empirin.

I denna avhandling presenteras TAIS utifrån Luhmanns system därför i 
en rad interludier för att sedan vävas in i analysen i avhandlingens senare 
kapitel. Det är min förhoppning att de kapitel där dessa tankar ingår kan 
läsas med behållning även utan kännedom om hans teorier. 

Min avsikt är inte att använda denna modell som en totaliserande teori 
om världen, så som den ibland tolkats, utan snarare för att försöka 
beskriva och hantera den komplexitet som behövs för att kunna förstå 
det studerade systemet.

Att använda detta angreppssätt är långt ifrån unikt. De senaste åren 
har en rad böcker och artiklar framhävt potentialen i ett luhmannskt 
angreppssätt, bl.a. inom organisationsforskning (t.ex. Seidl & Becker 
2005; Hernes & Bakken 2003). Det är dock fortfarande relativt ovanligt 
med studier som faktiskt använder metodtekniken, varför användningen 
i sig i denna avhandling kan anses intressant.

Samtidigt kritiseras innovationssystemsforskningen för att vara mer 
konceptuell än teoretisk och sakna verktyg för att mer systematiskt 
och analytiskt utveckla forskningsfältet (Edquist 2006). Jag tror att 
användningen av Luhmanns autopoetiska system kan vara ett verktyg 
för att hantera dynamiken och komplexiteten i dessa system och därmed 
bidra till att utveckla det underteoretiserade innovationssystemsfältet.

12 Kortfattat kan Weick anses fokusera på hur grupper organiserar sig 

på en mer detaljerad nivå, ANT på hur aktörer binds samman till bestående 

strukturer och hur även artefakter kan betraktas som sociala, March och andra 

organizing-perspektiv fokuserar på den enskilda organisationen som studieobjekt. 

Luhmanns autopoetiska system är mer lämpligt för större system bestående av 

många oberoende aktörer som observerar varandra och ständigt regenereras. 

För den intresserade återfinns mer detaljerade jämförelser mellan dessa och 

andra perspektiv i boken Niklas Luhmann and Organization Studies (Seidl & Becker 

2005) 
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Epistemologi och frågan om generaliserbarhet

En utmaning i processperspektivet är vilken grad av generaliserbarhet vi 
kan uppnå. En kvalitativ, empiridriven, fallstudie med en processbaserad 
ontologisk utgångspunkt väcker frågan om vilken form av 
generaliserbarhet som kan uppnås. Syftet med denna typ av avhandling 
är dock inte nödvändigtvis en jakt på universella sanningar oberoende 
av kontext, plats och tid. Snarare är målet att hitta partikulär kunskap 
som ifrågasätter etablerad teori och kan stimulera till fortsatt forskning 
(Stake 1995).

Med en studie som tar sin utgångspunkt i ett enskilt fall är det varken 
möjligt eller önskvärt att fullständigt avskärma sig från det studerades 
kontext. Eisenhardt (1989) framhåller att styrkan med case-baserade 
studier är just förmågan att betrakta komplexa fall på nya sätt och öppna 
upp för nytt tänkande. 

Metoden har även sina nackdelar. Närheten till empirin kan leda till 
överdrivet komplexa teorier och modeller, och därmed kan metoden 
förlora sin enkelhet eftersom forskaren fastnar för nära sin stora 
empirimängd. Dessutom kan teorierna bli smala och avgränsade och inte 
lyftas till mer generella modeller (Langley 1999). 

De frågor som diskuteras i denna avhandling utgör, trots att de har sin 
bas i ett enskilt fall, exempel på situationer som sannolikt även uppstår 
i andra likartade situationer. Avhandlingens slutsatser utgör inte ett 
försök till att skapa normativa modeller med global tillämplighet. I stället 
beskrivs en process, som med anpassning, kan ge insikter även i andra 
situationer. Miettinen skriver:

The generalization – or globalization – of these solutions 
can be seen in this context as a process of a local practice 
being adapted for use in other localities (Latour 1983). 

(Miettinen 2002, s.120) 

De Cock och Sharp når en liknande slutsats:

Given the ultimate evasiveness of ”truth”, perhaps the 
proper task fo the researcher is to lead his or her audience 
to better (more useful?) appreciations of the processes they 
are striving to understand. Therefore it is incumbent upon 
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researchers to find ways of ’moving’ their audiences towards 
the micro-material subject in order to see better through the 
veil of abstract conceptualisations. From this experience our 
audience should be better able to create, develop or apply 
ideas that may provide increased usefulness on their own 
journeys through the world. 

(De Cock & Sharp 2007, s.248)

Genom att beskriva hur policyperspektiv tar sin uttrycksform på 
en mikronivå försöker jag hjälpa läsaren att se igenom de abstrakta 
innovationspolicykonceptens slöja. Genom att beskriva det studerade 
trasslet kan den studerade lokala processen sannolikt även anpassas till 
och ge insikter i andra likartade situationer.

2.2. Valet av studieobjekt

Att välja studieobjekt till en fallstudie skiljer sig från att välja vilka delar 
av en population som ska ingå i ett stickprov. Syftet är inte att fastställa 
ett samband mellan ett begränsat antal variabler, utan snarare lyfta fram 
olika fenomen och studera förändringsdynamiken. Därigenom kan en 
djupare studie av ett enskilt fall ge relevanta insikter sin ensamhet till 
trots. 

The idea of statistical generalization does not work here. 
Innovation studies do not aim at discovering what is 
established and shared by an aggregate of cases. It is about 
studying the dynamics of change, which presupposes a 
methodological rationale that would include a) an analysis 
of the critical problems, bottlenecks and contradictions of 
the prevailing practices that call for innovative solutions 
and, b) the study of the process of developing these solutions, 
that is, novel forms of activity and technology use. 

(Miettinen 2002)

Det finns flera skäl till varför studieobjektet är intressant. Till att 
börja med är FMV som FoU-finansierande organisation intressant. 
Försvarsbranschen har en tradition av att samarbeta i nätverk med 
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institut och universitet, och har traditionellt betraktats som en viktig 
sektor utifrån ett FoU-perspektiv, då de utgjort en stor andel av nationers 
totala FoU-utgifter.

Samtidigt innebär det studerade programmet ett försök till förändring från 
det sätt som FMV traditionellt använt för denna typ av FoU-satsningar. 
Det har funnits en efterfrågan på tydligare kommersialiserbarhet och 
produktifiering och krav på nya sätt att organisera projekten. Detta 
har inneburit en möjlighet att studera denna förändring och se hur 
innovationspolicy påverkar praktisk handling. 

Utöver dessa anledningar bör dock inte tillgänglighetsfrågan förringas. 
I samband med att detta program började utformas i samarbete mellan 
FMV och Vinnova fick min forskningsgrupp en förfrågan om att bedriva 
ett utvärderingsprojekt för att följa upp hur programmet fungerade. 
Genom att ta mig an detta projekt har jag, förutom visst finansiellt stöd, 
fått en unik möjlighet att både få tillgång till de olika projekten som 
finansiera och möjlighet att studera urvalsprocessen, intervjua de som 
skapat programmet och följa verksamheten på flera nivåer. 

Jag har fått möjlighet att medverka från det att de första projektförslagen 
anlände och sedan följt urvalsprocessen. När projekten startade 
introducerade FMV mig för projekten, varefter jag löpande följt dem 
genom deltagande observationer i projektmöten, intervjuer med aktörer i 
projekten och uppföljningar genom enkäter. Min kontakt med projekten 
är som besökare, jag har träffat dem ibland och följt deras arbete. Jag 
har även följt hur FMV på programnivå har arbetat med styrning av 
projekten. Mitt perspektiv kan beskrivas som att jag observerat TAIS 
utifrån både program- och projektnivå, men kompletterat detta genom 
att även inkludera andra perspektiv genom sekundärdata (se figur 2.2).

För att ge en bakgrund till mitt metodval kan en kortare beskrivning 
av hur jag närmat mig denna studie vara lämplig. När jag påbörjade 
denna studie hade jag en avsikt att studera projekten närmare, att se 
innovatörerna i samarbete och studera dynamiken i projektsamarbeten 
med heterogena mål. Snart insåg jag dock att dessa projekt inte hade den 
intensitet som skulle möjliggöra en djupare beskrivning av själva arbetet 
och fånga den mytiska innovationens uppenbarelse (Berkun 2007).
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Innovation är inte något som händer vid en enskild tidpunkt. Vi kan 
inte gå och titta på innovationens uppkomst. Det är en process som 
involverar många personer och aktiviteter och som sakta nöts fram. 
Många år kan förlöpa mellan den ursprungliga idén och den slutgiltiga 
marknadssuccén. Doktorandstudier tillåter knappast att följa hela denna 
process, även om det vore lockande.

Staten

FMV

Projekt

Försvarsmakten

Systemnivå

Programnivå

Projektnivå

Mitt perspektiv

Figur 2.2: Mitt perspektiv

Jag kom inte att studera ögonblick av epifani i de projekt jag följt. I stället 
vecklades en värld av förhandlingar, strukturer och samarbeten ut för 
mig. Jag närmade mig projekten med en tanke om att försöka förstå mer 
om hur dessa samarbeten fungerade.

Genom att studera hur denna typ av samarbetsprojekt fungerade 
ville jag förstå mer om hur modellerna för innovationsproducerande 
konstellationer fungerar i praktiken, och hur tillämpliga de är för att 
behovsorientera tidig forskning och stimulera till en snabbare resa från 
forskning till produkt. För att uppnå detta räckte det inte att studera 
projektens verksamhet. För att förstå vad som försiggick i projekten var 
jag tvungen att förstå dess miljö. Studiens omfång expanderade därför 
efter hand till att både inkludera arbetet på programnivå och att skapa en 
större insikt om den speciella kontext aktörerna agerade i. 
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2.3. Datainsamling och analys

I en kvalitativ studie är syftet att bygga en bättre förståelse för det studerade. 
Formen är lämplig när vi försöker fånga in ett falls komplexitet (Stake 
1995, s.16). Jag har använt en case-betonad metod för datainsamling. Yin 
(2003) framhåller att case-studien är att föredra när vi söker en holistisk 
bild av ett komplext fenomen. Miettinen anser att metoden är lämplig för 
att följa innovationsprocesser över tiden:

Case studies of local practices (innovation processes, 
network interaction, etc.) can help us understand 
innovations, the conditions in which they flourish (or fail), 
and effective policymaking: 1) by providing a window into 
processes of change, 2) making it possible to study and 
theorize concerning the key phenomena and mechanisms 
of innovations, such as trust, quality of interaction and 
learning, 3) making it possible to learn from local practices, 
4) helping to trace the bottlenecks and critical problems that 
impede innovative activity. 

(Miettinen 2002, s.119)

Under studien har data samlats in på en rad sätt. Under urvalsfasen deltog 
jag i de möten (totalt 7 st.) där de ansökande projekten utvärderades och 
diskuterades. Detta har kompletterats med intervjuer med personer hos 
FMV (7 st.) om ursprunget, syftet och målet med detta projekt. 

I de specifika projekten har jag deltagit som observatör i en rad 
projektmöten (14 st.) och genomfört intervjuer med projektledare och 
andra aktörer i projekten (30 st.). Vid projektstart samt ytterligare 
2 gånger under studieperioden har de organisationer som deltagit i 
projekten besvarat enkäter om projektet. En längre förteckning av det 
empiriska underlaget återfinns i bilaga 1.

Då de olika projekten haft olika sammansättningar och olika 
arbetsmetoder har även studierna av dem skiljt sig åt. Vissa projekt 
har tillgängliggjorts via regelbundna avstämningsmöten, där jag fått 
möjlighet att delta. I andra projekt som arbetar närmare tillsammans har 
jag försökt skapa en förståelse för vad som händer genom att med jämna 
mellanrum intervjua olika projektledare och projektdeltagare. Det 
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insamlade materialets mängd och form skiljer sig därför något mellan 
de olika projekten, men fångar fortfarande en stor del av det arbete som 
bedrivits i projekten.

Intervjuerna genomfördes i semi-strukturerad form. Frågor förbereddes 
utifrån vad som hände i projektet, och vad andra aktörer diskuterat, 
men huvuddelen av frågorna var av öppen karaktär för att leda till ett 
samtal kring projektens arbete. Innan varje intervju studerades tidigare 
insamlad information, såsom projektplaner, rapporter och tidigare 
intervjuer, för att jag skulle vara så insatt som möjligt i det som kunde 
komma att diskuteras (jfr Stake 1995, s.15). Huvuddelen av intervjuerna 
har genomförts på deras arbetsplatser, i arbetsrum, konferensrum och 
liknande och omfattat mellan 30 minuter och 1,5 timmar. De olika 
projektmötena har varierat i längd ifrån 2–8 timmar.

Intervjuerna har spelats in och transkriberats i de fall där detta 
accepterades. Ett mindre antal intervjuer har genomförts utan inspelning, 
antingen för att den intervjuade varit obekväm med detta, eller för att 
diskussionerna har skett genom att vi vandrat runt i ett labb eller annan 
miljö där inspelning skulle vara svår av praktiska skäl. I dessa fall har 
minnesanteckningar nedtecknats omedelbart efter intervjuerna för att så 
bra som möjligt dokumentera vad som sagts.

Under de projektmöten jag följt har anteckningar tagits löpande under 
mötena. Dessa har renskrivits och kompletterats så snart som möjligt 
efter att mötet avslutats. Även om jag rimligtvis inte kunnat fånga allt 
som skett på dessa möten anser jag mig ha fångat in huvuddelen av det 
som diskuterats. Även denna datainsamling innebär en form av tolkning, 
och ibland noterades tankar och tolkningar jag gjort under mötena i 
anslutning till, men separerat från, dessa anteckningar.

Att enbart följa projektens arbete var dock inte nog för att förstå och 
förklara verksamheten. Detta var dock inte en empirisk utgångspunkt 
utan en insikt som uppstått under empiriinsamlingens gång. För att 
förstå kontexten har intervjuer därför genomförts med personer i 
programmets utkanter eller utanför. Samtidigt har fallbeskrivningarna 
kompletterats med en beskrivning baserad på sekundärdata såsom 
tidigare avhandlingar, uppsatser, utredningar och nyhetsartiklar för att 
ge en så god bild som möjligt av det som studerats. Detta källmaterial 
har sökts med två utgångspunkter, dels för att beskriva den pågående 
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förändringen i den svenska försvarssektorn, dels för att bättre kunna 
beskriva de deltagande organisationernas kontexter.

Rapporter och interna dokument hos FMV och Försvarsmakten är sällan 
lättillgängliga. Jag har i stor utsträckning fått förlita mig på material 
som personer ställt till mitt förfogande eller som jag kunnat begära från 
registratorer då det refererats i andra rapporter. En fara med detta är 
naturligtvis att de dokument jag fått tillgång till kan utgöra ett subjektivt 
och mer godtyckligt urval än om jag haft tillgång till myndigheternas 
hela arkiv. I flera fall har dock samma rapport refererats till av flera 
personer, varför de därigenom kan anses mer relevanta.

Utöver detta har representanter för de projekt som sökte men inte 
fick anslag frågats om vissa aspekter kring deras ansökan för att jag 
skulle få en större möjlighet till jämförelse. Material från webbsidor, 
tidningsartiklar, presentationsmaterial, rapporter och annan information 
har löpande sparats under projektets gång. Jag har försökt förstå 
försvarsindustrins logik genom att följa rapportering i branschtidningar 
och annan datainsamling. Allt detta för att så bra som möjligt förstå och 
beskriva dessa projekt. 

2.4. Analys

Denna avhandling, som på många sätt är explorativ och empiridriven, kan 
varken klassificeras som rent induktiv eller deduktiv, utan snarare som 
abduktiv (Alvesson & Sköldberg 2008). Det är omöjligt att inte ta med sig 
uppfattningar in i en avhandlingsprocess. Trots detta har jag försökt att 
inte utgå ifrån en enskild modell som låser in den insamlade empirin i ett 
specifikt teoretiskt ramverk. I stället för att testa deduktiva hypoteser har 
jag försökt att utforska öppnare frågeställningar. Genom att ta en tydlig 
utgångspunkt i fallstudierna, eller berättelserna om projekten, har jag 
försökt att undvika att skriva historia baklänges med facit i hand, något 
som är en stor risk med studier av innovationsprocesser. 

Analysarbetet har i viss mån pågått löpande under projektets gång. 
Detta har möjliggjort viss triangulering, t.ex. genom att tolkningar av 
vad som egentligen försiggått under ett projektmöte senare diskuterats 
under intervjuer med de inblandade. Bearbetningen har skett genom 
att fallbeskrivningar löpande uppdaterats kring verksamheten i de olika 



43

projekten samt vad som skett på programnivå. Dessa fallbeskrivningar 
har utgjort underlag inför varje ny intervju och är underlag till de 
nedkortade beskrivningar som återfinns i avhandlingens emipiriavsnitt. 
Urval av innehåll och citat har gjorts för att på bästa sätt återge 
verksamheten i projektet.

De enkäter som genomförts under studien var ursprungligen tänkta att 
erbjuda jämförbarhet av projektens utveckling över tiden och jämförelse 
med de projektansökningar som inte fick finansiering. Då dessa enkätsvar 
endast gav mindre insikter i vad som försiggick i projekten har de i stället 
främst använts som underlag till intervjuer och som ett komplement att 
beskriva verksamheten i de olika projekten. 

I denna text har personer och vissa organisationer anonymiserats för 
att skydda de inblandade. Under studien har sekretessavtal ingåtts 
med två organisationer. Dessa avtal har dock inte påverkat innehållet 
i denna text. De citat som används i texten är direkt avskrivna från 
intervjuinspelningarna eller från de mötesanteckningar jag gjort. I 
några fall har de mest talspråksmässiga uttrycken redigerats bort för att 
underlätta för läsaren. 

Studien kan sägas huvudsakligen ta ett programstyrningsperspektiv, och 
flera aktörer som visserligen kan sägas påverka detta program har endast 
involverats genom sekundärdata. Detta innebär att varken representanter 
från Försvarsmakten eller Vinnova har intervjuats i denna studie. 
Tonvikten i beskrivning och analys ligger på hur programmet utformats, 
realiserats och hur de olika projekten arbetar med att tolka och uppfylla 
de krav som ställs.

Då studien enbart täcker projektens första 2,5 år är det svårt att förutse 
vilka projekt som i framtiden kommer att leda till framtida nytta för 
samhället. Fokus ligger därför på att diskutera hur projekten bedrivits 
och hur det relaterar till etablerad teori, snarare än att försöka hitta 
modeller för hur rätt projekt kunde ha valts och initierats.

2.5. Studiens begränsningar

En studie av något så komplext som ett innovationssystem bestående 
av en stor mängd aktörer som arbetar med forskning och utveckling 
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vars resultat förväntas långt i framtiden är med nödvändighet i många 
aspekter begränsad.

I praktiken har jag betraktat ett stort nätverk med många organisationer, 
individer och relationer. Det jag sett är huvudsakligen några av de 
punkter där de mötts. Det finns således en stor mängd skeenden inom 
TAIS, på alla nivåer, som undgått mig eftersom de skett när jag inte varit 
närvarande och inte heller fångats upp som i efterhand intressanta under 
de intervjuer jag gjort. Trots att den mängd data som samlats in är mycket 
stor, utgör den enbart en bråkdel av vad som skett under denna period.

Studien kan kritiseras för att beskrivningen av vad som sker på 
systemnivå, Försvarsmaktens förändringsarbete och industristrukturen, 
främst bygger på sekundärdata. Detta beror på att detta initialt inte 
identifierats som en så central faktor för verksamheten på program/
projekt-nivå. Under studiens senare delar har vissa försök gjorts att få 
möjlighet att träffa Försvarsmaktens representanter för FoU-arbetet, 
men de har flera gånger avböjt på grund av hög arbetsbelastning orsakad 
av just denna förändringsprocess.

Avhandlingen betraktar endast det tänkta samarbetet mellan FMV och 
Vinnova utifrån FMVs horisont, eftersom fokus ligger på just på det 
praktiska arbetet där Vinnova inte spelat en aktiv part annat än under 
urvalsprocessen. Möjligtvis skulle en djupare insikt i Vinnovas syn på 
TAIS ha berikat studien.

I denna studie betraktas TAIS som en form av teknikupphandling 
som influerats av trippelhelix och andra innovationssystemidéer. Dessa 
etiketter har dock först givits efter det att empirin bearbetats och denna 
konstruktion identifierats. Detta angreppssätt är sannolikt en fördel i 
jämförelse med ett projekt som själv använder etiketter (t.ex. trippelhelix), 
men är otydliga med vad de innebär. Den inbyggda vagheten i dessa 
modeller begränsar dock möjligheterna till tydliga klassificeringar och 
detaljerade jämförelser.

Att studera långa processer är svårt av flera skäl. Denna studie kan å 
ena sidan betraktas som longitudinell då den sträcker sig över en längre 
tidsperiod än en doktorandstudie ofta medger. Samtidigt täcker den 
enbart in en kortare del av den process som avhandlingen berör. Detta 
är inte oproblematiskt. Med en längre studie skulle vi bättre kunna förstå 
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vilka effekter TAIS gett, men samtidigt blir det avsevärt mycket svårare 
att attribuera vissa skeenden till just TAIS i jämförelse med allt annat 
som skett under tiden. Ett av nyckelproblemen kring innovationspolicy 
ligger just i hur vi kan agera med vad vi vet ex ante, trots att vi ständigt 
utvärderar ex post. Ju längre tidsperiod som studeras, desto svårare att 
undvika efterhandskonstruktioner.

Slutligen hade det varit intressant att mer långsiktigt följa upp de 
ansökningar som inte finansierades. Den inledande webbenkät som 
genomfördes gav viss insikt i hur alla de övriga projektansökningarna 
skapats. En uppföljning flera år efteråt hade möjligtvis kunnat ge vissa 
ytterligare jämförelsegrunder för hur finansiering kan ha påverkat.

Trots dessa begränsningar anser jag att berättelsen om TAIS innehåller 
många intressanta insikter och att denna studie därmed har stor relevans.
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3. Att producera innovation
I detta kapitel redogörs för teoribild över hur innovationer uppstår i 
samhället och olika teori/policy-perspektiv på hur detta kan stimuleras. 

Detta bildar en bakgrund inför avhandlingens andra del.

På samhällsnivå finns flera tankar kring hur policy kan bidra till 
ökad innovation. Modeller som nationella innovationssystem, kluster, 
trippelhelix och förkommersiell teknikupphandling ger policyskapare 
verktyg att genom stöd och stimulans skapa ett mer innovativt samhälle. 

Vad är innova-
tion?

Hur uppstår 
innovation?

Ursprungsmän

Innovations-
system

Gemensam 

utveckling, 

diffusion av nya 

teknologier.
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och evolutionär 

interaktion 

mellan 

organisationer 

och institutioner 

(företag & 

universitet).

Nelson, Lundvall, 

Freeman, 

oberoende av 

varandra i början 

av 1990-talet.
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Förändringar 

i produkter 

och processer 

på grund av 

nya former av 

teknologier, 

marknadsföring 

eller distribution. 

Geografisk 

koncentration av 

konkurrerande 
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av stödjande 

industri.

Porter (1990).
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Vad är innova-
tion?

Hur uppstår 
innovation?

Ursprungsmän

Trippelhelix

Aktörers roller 

förändras. Staten 

kan påverka 

dynamiken 

genom att ändra 

regler, skapa 

marknader och 

finansierande 

organisationer.

Evolutionär 

och dynamisk 

interaktion i 

ett komplext 

nätverk av 
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industri 

och statliga 

institutioner.

Etzkowitz & 

Leydesdorff (2000; 

1997).

Teknikup-
phandling

En riskabel 

produkt-

utveckling som 

företag kan 

ha svårt att 

finansiera själva.

Genom att staten 

(eller annan 

aktör) går in 

som garant och 

referenskund 

kan företag 

ges trygghet 

att investera i 

forskning och 

utveckling.

Edquist m.fl. 

(1999).

Figur 3.1: Sammanfattning av policyinriktade organisationsmodeller för 
innovationsproduktion

Fredrik Lavén grupperar i sin avhandling dessa policyinriktade försök att 
skapa innovation som ”theories of innovation-producing arrangements” 
(Lavén 2008, s.14), ett begrepp som i denna avhandling översatts till 
”organisationsmodeller för innovationsproduktion”. Några av dessa 
presenteras i detta kapitel.

3.1. Den linjära modellen

Den vanligaste modellen för hur innovationer uppstår i samhället har 
sitt ursprung i 1600-talet när sir Francis Bacon argumenterade för att 
universitetens grundforskning var en nödvändig förutsättning för 
ekonomisk tillväxt (innovationer), vilket sedan legat till grund för 
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tillämpad forskning och teknologiutveckling. Utifrån dessa tankar har 
den linjära modellen växt fram.

Detta har varit vägledande för vår syn på relationen mellan forskning och 
ekonomisk tillväxt sedan Vannevar Bush presenterade rapporten Science: 
The Endless Frontier år 1945, där han argumenterade för att den bästa 
vägen till ekonomisk tillväxt efter andra världskrigets slut var genom 
ökade satsningar på forskning (Bush 1945). Trots att förslaget röstades 
ner har skriften haft stor påverkan och tas ofta som utgångspunkt i denna 
typ av beskrivningar.

Figur 3.2: Den linjära modellen, anpassad från Godin (2006)

Den linjära modellen har ingen enskild upphovsman, utan i stället har 
den växt fram under många år, och blivit allt mer inbäddad i våra 
resonemang, bl.a. genom att vi börjar försöka mäta FoU. Godin skriver i 
en artikel om modellens historia att:

The main thesis of this article is that the model owes little to 
Bush. It is, rather, a theoretical construction of industrialists, 
consultants, and business schools, seconded by economists. 
The article also argues that the long survival of the model 
despite regular criticisms is because of statistics. Having 
become entrenched—with the help of statistical categories 
for counting resources and allocating money to science and 

Grundforskning
(statligt finansierad)

Tillämpad forskning

Utveckling

Produktion
(samhällsnytta)



50

technology—and standardized under the auspices of the 
Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) and its methodological manuals the linear model 
functioned as a social fact. 

(Godin 2006)

I den linjära innovationsmodellen finansierar samhället allmän 
grundforskning. Den ökade kunskapen kan sedan utvecklas till en 
teknologi, som utgör en del av en uppfinning. När denna uppfinning kan 
paketeras på ett sätt som intresserar marknaden blir det en innovation. 
Under hela kedjan blir arbetet allt mer fokuserat i varje steg i modellen.

Den linjära innovationsmodellen är praktisk eftersom den kan 
betraktas som en ”svart låda”. Genom att öka resurserna i början av 
processen (forskning) kommer processen resultera i mer användbara 
innovationer. Mer pengar till forskning ansågs leda till fler innovationer 
och mer samhällsnytta. Trots att detta föreslagna samband varit svårt 
att vetenskapligt tydligt underbygga utgör den än idag en viktig del av 
vår syn på såväl universitetets roll i samhället som hur nya innovationer 
uppstår13. 

Ett annat sätt att diskutera hur nya teknologier dissemineras in i 
samhället är att skilja på s.k. push- och pull-teknologier (Rothwell 1994a). 
Pushteknologier uppstår genom planlöst sökande, utan att vara ett direkt 
svar på ett befintligt problem, och drivs sedan fram till en användbar 
applikation. Utvecklingen kan även ske i motsatt riktning (pull), där 
teknologier utvecklas för att lösa ett direkt problem som marknaden 
efterfrågar lösning på. 

Termerna utgår ifrån hur teknologin färdas genom den sekventiella 
kedjan: ifall den uppstår i universitet och sedan puttas upp i kedjan 
tills den blir en kommersiell produkt, eller om behovet först uppstår på 
den kommersiella marknaden och detta krav söker sig bakåt i kedjan 
tills kunskap har skapats för att lösa problemet14. Resultaten från 
universitetsforskning brukar ofta ha push-karaktär, då grundforskning 

13 Än idag används företags investeringar i FoU som proxy för innovation i 

många kvantitativa studier inom fältet.

14 I praktiken är det dessutom svårt att dra tydliga gränser mellan t.ex. 

grundforskning, tillämpad forskning och produktutveckling.
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bedrivs för att skapa ny kunskap utan att nödvändigtvis se direkta 
tillämpningar. Produktutveckling eller tillämpad forskning som bedrivs 
på företag har ofta i stället en mer tydlig koppling till nya produkter som 
efterfrågas.

I den här linjära modellen kan vi beskriva teknikutvecklingen som en form 
av science push, där vetenskapliga upptäckter genom ytterligare arbete 
med tillämpning når fram till den tacksamme kunden på en marknad. 
Denna modell kan alltså anses negligera just marknadens efterfrågan och 
det faktum att många innovationer slås ut genom marknadens selektion.

3.2. Kritik mot den linjära modellen

Att ta en utgångspunkt i den linjära utvecklingsmodellen kan anses vara 
ointressant, eftersom den av så många förklarats vara bristfällig. Trots detta 
spelar den idag fortfarande en viktig roll för hur vi betraktar innovation 
i samhället och utgör en implicit eller explicit bas för våra diskussioner 
(bl.a. i begrepp som grundforskning och tillämpad forskning).

Det är dock endast en del av alla produkter på marknaden som har sitt 
ursprung i forskning. Vi använder många teknologier i kommersiella 
produkter utan att exakt förstå hur de fungerar – det är ingen 
förutsättning för att vi ska kunna göra produkt av dem. Så länge vi 
känner till dess förutsägbarhet i en viss process kan vi utnyttja den, även 
om vi inte förstår den i detalj. Ett exempel på detta är matlagning, där vi 
först på senare år börjat bygga förståelse för vad som egentligen händer 
när vi lagar mat15. Forskningen ligger i många avseenden långt efter den 
praktiska tillämpningen.

Smith (2006) anser att ett problem med att diskutera innovation är 
att det är svårt, eller omöjligt, att kvantifiera och mäta. Han anger 
flera anledningar till detta: det är svårt att hitta jämförbara enheter 
(kommensurabilitet), det är ett multidimensionellt fenomen och det är 
svårt att definiera vad ”nytt” innebär. Dessutom har studier ofta hanterat 
detta genom att avgränsa problemställningen till att mäta en viss aspekt, 
såsom att definiera forskningsbaserade aktiviteter och mäta företagens 
kostnader för FoU. 

15 Se t.ex. McGee (2004), This (2008), Wolke (2002).
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När teknologi väl har sitt ursprung i forskningen går det sällan att dra 
en rak linje mellan forskningsresultat och produkt. I realiteten sker 
korsbefruktning och kunskapsspridning i många olika riktningar. Ett 
exempel på detta är Eric von Hippels forskning (t.ex. von Hippel 1988) 
som visade att många innovationer har sitt ursprung utanför företaget 
snarare än i den egna organisationen.

Den linjära modellen har därför ofta blivit ifrågasatt. Ett av de mest 
refererade kritiska bidragen skrevs av Kline & Rosenberg (1986). De 
hävdar att det visserligen finns viktiga innovationer som har sitt ursprung 
i vetenskapliga genombrott, men att de endast utgör en minoritet av allt 
det vi betraktar som innovationer. De anser att företag normalt innoverar 
eftersom de ser ett kommersiellt behov. De börjar då med att försöka 
kombinera tillgänglig teknologi, och det är först när detta misslyckats 
som de överväger att investera i forskning. Författarna hävdar att 
processen sällan är linjär, att den är svår att mäta och full av oväntade 
konsekvenser som sällan går att sekventiellt koppla till varandra. De 
kritiserar att innovation betraktas som en svart låda där forskare är 
mer fokuserade på att hitta och mäta inputs och outputs än att förstå de 
komplexa processerna. 

Models that depict innovation as smooth, well-behaved 
linear process badly misspecify the nature and direction of 
the causal factors at work. Innovation is complex, uncertain, 
somewhat disorderly, and subject to changes of many sorts. 

(Kline & Rosenberg 1986, s.275)

I stället för den linjära modellen presenterar de den s.k. chain-link-
modellen, där kunskap flödar i många olika riktningar på ett mindre 
förutsägbart sätt. 

Figur 3.3: Kline & Rosenbergs Chain-link-modell (1986)

Forskning Teknisk
utveckling

Innovation Samhällsnytta
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Smith (2006) anser att modellen framhäver tre grundläggande egenskaper 
i innovationsbegreppet:

•	 Innovation är inte en sekventiell process utan involverar många 
interaktioner och feedbackloopar.

•	 Innovation är en lärandeprocess som är beroende av många inputs.

•	 Innovation behöver inte vara beroende av FoU-upptäckter, 
utan processen förefaller karaktäriseras av en kontinuerlig 
problemlösning med en löpande innovationsprocess, snarare än 
att FoU är en initierande faktor.

Den starka fördelen med den linjära modellen är att den är sekventiell 
och kausal. Den svarar således på de krav vi ställer på förutsägbarhet och 
möjlighet att mäta och följa vad som händer. Den mer dynamiska chain-
link-modellen som Kline & Rosenberg föreslog i mitten av 1980-talet, 
anses stämma bättre överens med hur vi empiriskt kan följa innovationers 
utveckling och dissemination i samhället, men eftersom samtliga moment 
är länkade med varandra i ett oförutsägbart flöde erbjuder denna modell 
ringa eller ingen förutsägbarhet.

3.3. Nationella innovationssystem och 
kluster

Från en policynivå har tanken om ett nationellt innovationssystem (NIS) 
växt fram, med en mängd publikationer i början av 90-talet16. Denna 
framväxt har skett i växelverkan mellan akademi och policyutveckling, 
främst genom OECDs användning av ett innovationssystemperspektiv i 
sitt arbete17. 

Edqvist (2006) beskriver ett innovationssystem som summan av alla 
interaktioner mellan organisationer och institutioner som behövs för att 
utveckla nya produkter och tjänster. Perspektivet växte fram sedan man 
argumenterat för att innovation inte uppstår hos enskilda individer eller 

16 En längre beskrivning av begreppets framväxt finns i Laestadius (2007). 

17 Godin (2009) beskriver hur OECD arbetat med ett systemperspektiv allt 

mer intensivt sedan 1960-talet. 
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i enskilda företag, utan att det finns systematiska egenskaper i samhället 
som stödjer eller hindrar innovation.

Ett innovationssystem består i hög grad av etablerade relationer mellan 
personer i olika typer av organisationer. En framgångsfaktor vid 
etablering av dessa system anses vara att personer vandrar mellan olika 
organisationer (stat, myndigheter, företag, forskningsinstitutioner) 
och antar olika roller över tiden för att skapa utbyten och kontakter. 
Ansatsen är att inte enbart studera enskilda företag eller individer utan 
att se till någon form av helhet där alla aktörer som är involverade i en 
innovationsprocess analyseras. Vi kan på detta sett betrakta innovation 
som något som uppstår när olika människor och organisationer möts och 
fyller de olika rollerna. 

Begreppet innovationssystem anklagas ofta för att vara underteoretiserat 
och vagt definierat (Edquist 2006; Laestadius 2007). Denna motsättning 
kan spåras tillbaka till de två verk av Nelson och Lundvall i början av 
1990-talet som ofta nämns som ursprungsverk (Nelson 1993; Lundvall 
1992). Båda författarna använder begreppet nationella innovationssystem 
men föreslår bitvis olika definitioner (Edquist 2006)18. 

Edquist (2006, s.184) har sammanställt en lista med fördelar med en 
innovationssystemsansats (NIS):

•	 NIS placerar innovation och lärandeprocesser i fokus.

•	 NIS innebär ett holistiskt och mångdisciplinärt perspektiv som 
väver samman olika teorier från olika fält.

•	 NIS använder ett historiskt, evolutionärt perspektiv som gör 
frågan om optimalitet irrelevant. (Innovationsprocesser utvecklas 
över tiden och påverkas av feedbackprocesser, det går inte att 
definiera ett optimalt system.)

•	 NIS betonar att innovation inte sker i isolation (det finns många 
beroendeförhållanden) och att processen inte är linjär.

•	 NIS lyfter fram institutionernas viktiga roll (ofta sätts fokus just 
på organisationer och institutioner och deras relationer.).

18 Nelson fokuserar på organisationer som arbetar med FoU, Lundvall 

betraktar dessa organisationer som en del av en större socio-ekonomisk kontext.
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Huvudproblemet som Edquist lyfter fram är just den inbyggda 
diffusheten, där vi inte riktigt vet var systemgränserna går eller vad som 
bör inkluderas i systemet och inte. Systemgränserna kan markeras i flera 
dimensioner: geografiskt, sektorspecifikt eller baserat på vilka aktiviteter 
som ingår. Han skriver:

With regard to the status of the SI approach, it is certainly 
not a formal theory, in the sense of providing specific 
propositions regarding causal relations among variables. 
[…] Because of the relative absence of well-established 
empirical regularities, ”systems of innovation” should be 
labeled an approach or a conceptual framework rather than 
a theory. 

(Edquist 2006, s.186)

Han konstaterar även att rapporter från t.ex. OECD ofta använder 
innovationssystem mer som ett vagt koncept än ett analytiskt verktyg 
(Edquist 2006, s.192). Ett närliggande begrepp är den av Porter 
etablerade termen kluster (Porter 1990). Porter diskuterar varför 
vissa länder är starkare än andra och bygger vidare på sina tankar om 
competitive advantage. Han anser att framgångsrika företag är geografiskt 
koncentrerade i kluster, där kompletterande företag med starka nätverk 
skapade gemensamma konkurrensfördelar19.

Försvarsinnovationssystem

Mowery (2008) hävdar att relativt lite forskning har studerat 
försvarsmaktens roll inom innovationssystemen20, trots deras stora 
investeringar i FoU. Mowery anser att en del av detta beror på att 
forskning kring NIS huvudsakligen har skett i mindre ekonomier som 
Skandinavien och Centraleuropa, där försvarsutgifter utgör en relativt 
liten andel av den nationella FoU-investeringen.

Ett försvarsinnovationssystem kan betraktas som ett specialfall av ett 
sektorspecifikt innovationssystem (Libaers 2008). Det finns dock delar 

19 Ibland görs även paralleller till Erik Dahméns utvecklingsblock.

20 Även om det givetvis finns många studier som studerar speciellt det 

amerikanska, försvarsindustriella komplexet utifrån andra perspektiv.
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som skiljer sig från andra typer av innovationssystem, nämligen den 
slutna försvarskulturen.

A defining feature of research universities in the Defense 
Innovation System is that it is the only actor that can 
be considered an inherently ’open science’ institution, 
surrounded by actors that operate under varying levels of a 
’closed science’ modus operandi 

(Libaers 2008)

3.4. Trippelhelix

En annan modell som liknar tanken kring innovationssystem är den 
s.k. trippelhelix-modellen, som strävar efter att på samhällsnivå försöka 
stimulera till samverkan mellan högskola, näringsliv och myndigheter. 
Begreppet lanserades av Etzkowitz och Leydesdorff som ett alternativt 
synsätt på universitetens roll i en kunskapsekonomi och samspelet mellan 
olika aktörer (Etzkowitz & Leydesdorff 2000; Etzkowitz & Leydesdorff 
1997; Etzkowitz & Johansson 2005). 

Syftet med detta är stimulera de dynamiska processer som sker i 
mötet mellan dessa olika intressesfärer. En forskare i samarbete med 
ett företag hittar lättare näringslivsrelevanta problem att arbeta med. 
Myndigheter försöker satsa på att stimulera dessa FoU-projekt genom 
samarbetsprogram och innovativ upphandling snarare än traditionella 
basbidrag till oriktad grundforskning. 

De förespråkar det ”entreprenöriella universitet” som tar en aktiv roll i 
samhälle och industri. I stället för att enbart agera passiv kunskapsresurs 
ska universitetet i konstellationer bestående av stat, industri och 
universitet i samverkan agera för att skapa nya innovationer. I denna 
modell fokuseras således mer tydligt på tre specifika aktörstyper i 
jämförelse med innovationssystemets mer allmänna ansats.

Författarna försöker röra sig från en linjär tanke med olika faser av 
input/output där universitetsforskningsresultat rapporteras och sedan 
vidareutvecklas av industrin. I stället föreslår de ett tätare, mer evolutionärt 
samarbete mellan industri och universitet, där rollerna utvecklas och 
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bitvis går in i varandra. Trippelhelix-tanken bygger därigenom på att 
industri, akademi och stat samverkar och interagerar på nya sätt. 

Figur 3.4: Traditionella samarbeten vs. trippelhelix-samarbeten

Etzkowitz & Leydesdorff (2000) anser att trippelhelix skiljer sig från 
NIS genom att fokus inte ligger på företag som huvudansvariga för 
innovationen utan att den sker i nätverket, i samarbete mellan aktörerna. I 
trippelhelix-modellen anses inte staten skapa innovation enbart genom att 
passivt skapa policyer, utan är även aktiva och utvecklar nya marknader, 
utvecklar regelverk och skapar organisationer för att stimulera och 
finansiera innovationer. Genom att dessa tre aktörer interagerar kan 
kombinatoriska innovationer uppstå som kräver en omorganisation av 
sfärer, regelsystem och kunskapsinfrastrukturer. 

I en fullt utvecklad trippelhelix-modell talar Etzkowitz om det 
entreprenöriella universitetet. Genom utvecklade relationer smälter 
sfärerna stat, universitet och industri samman i olika hybrider. Forskaren 
vandrar mellan rollen som forskare och entreprenör. Universitetet blir en 
tillväxtmotor med avknoppningsföretag.

Trippelhelix handlar således om förändrade roller och att påverka aktörer 
att bete sig annorlunda än tidigare, snarare än att forskningsprogram ska 
finansieras på ett specifikt sätt. I realiteten förefaller dock en utmaning 
ligga i hur detta ska ske i praktiken. Benner och Sandström (2000) har 
studerat trippelhelix-aktörers omformning utifrån ett institutionellt 
perspektiv och konstaterar att ändrade finansieringsstrukturer är en 
förutsättning för att förändra forskares normer, men att det även kan 
leda till ett ökat motstånd mot förändring. 

Stat

Akademi Industri
Industri

Stat

Akademi
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Mowery och Sampat (2006) anser att forskningen kring trippelhelix 
fokuserat på universitet och endast i liten utsträckning studerat 
omvandlingen av industri och stat. De anser även att ramverket saknar 
tydliga kriterier för att utvärdera styrkan i denna typ av kopplingar. Ofta 
används bibliometriska studier som är bra för att beskriva kopplingar 
mellan universitet och industri, men sämre på att förklara dem. 

3.5. Teknikupphandling

Teknikupphandling är ett försök att koppla ihop upphandling av nya 
tekniska system med forskning och utvecklingsprojekt. På engelska 
används termerna pre-commercial procurement (Europaparlamentet 
2009; Vinnova 2006), och public procurement of innovation (Edquist m.fl. 
1999; Rolfstam 2008). På svenska används begreppen teknikupphandling, 
innovativ upphandling (IOU) och förkommersiell upphandling på 
likartat sätt. I denna text kommer teknikupphandling att användas som 
samlingsnamn för alla dessa begrepp. En definition är:

This practice has been defined as something that ”occurs 
when a public agency acts to purchase, or place an order for, 
a product – service, good or system – that does not yet exist, 
but which could (probably) be developed within a reasonable 
period of time, based on additional or new innovative work 
by the organisation(s) undertaking to produce, supply, and 
sell the product being purchased. 

(Edquist m.fl. 1999, s.5)

Begreppet är huvudsakligen ett policybegrepp som bygger på studier 
som visar att offentlig efterfrågan kan ha stor inverkan på innovationer 
och utveckling i företag (Rothwell 1994b; Geroski 1990). Förklaringar 
på detta är bland annat att offentliga verksamheter är mindre 
priskänsliga och beredda att betala de högre priser som gäller i början 
av innovationscykeln. Till skillnad från subventioner leder denna 
typ av innovativa upphandlingsmodeller till direkta efterfråge- och 
marknadskopplingar, då den offentliga beställaren representerar en 
viktig första kund.

De som uppvisar mest erfarenhet av att använda teknikupphandling 
torde vara det amerikanska försvaret. I Europa är det främst 
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Storbritannien som systematiskt använder sig av denna modell. 
Eftersom offentlig upphandling utgör ca 16 % av EUs BNP anser man 
att det finns stor potential att genom dessa medel stimulera innovation 
och FoU i näringslivet (Åström 2006). Flera europeiska länder arbetar 
med framtagande av nationella policyer för att arbeta mer aktivt med 
innovativ upphandling, däribland Sverige. 

Det finns dock i anslutning till detta även viss forskning kring 
begreppet, både utifrån ett teknikhistoriskt perspektiv21, ett 
innovationssystemperspektiv och hur vi bör mäta effekterna av dessa 
initiativ (Peng & Cai 2008). Teknikupphandling betraktas ofta från ett 
innovationssystemperspektiv, och forskning inom området tenderar att 
fokusera på hur denna modell i ett innovationssystem kan användas som 
ett verktyg för att stimulera till innovation (se t.ex. Rolfstam 2008). 

Till skillnad från många andra former av FoU-finansiering som 
är fokuserade på utbud (att ta fram nya teknologier/produkter till 
marknaden) är teknikupphandling ett efterfrågestimulerande koncept 
som i stället syftar till att stimulera efterfrågan av nya osäkra produkter.

3.6. Kan innovation produceras?

Trots att dessa modeller i sig kanske inte motsvarar ett radikalt nytt 
tankesätt22 innebär användandet av dem en form av formalisering av vad 
vi kan kalla modeller för innovationsproducerande konstellationer (Lavén 
2008). Sharif (2006) beskriver hur begreppet nationellt innovationssystem 
snabbt växt fram som både ett policybegrepp och ett forskningsområde, 
trots (eller tack vare) att begreppet är diffust. Den otydlighet som ligger 
i begreppet innebär att tolkningarna varit flexibla när det tolkats, 
analyserats och implementerats.

Trippelhelix-begreppet kan på samma sätt som diskussionerna 
kring NIS bitvis betraktas som diffust. Den bild som Etzkowitz och 
Leydesdorff (2000) målar upp av dynamiska förändrade roller och en 

21 Se Edquist, Hommen & Tsipouri (1999) för flera olika fallstudier.

22 Redan 1982 betraktade Nelson & Winter (1982) ekonomisk förändring 

utifrån ett evolutionärt perspektiv. Kline & Rosenbergs chain-link-modell 

publicerades 1986. Flertalet av dessa idéer kan sägas vara allt annat än nya.



60

evolutionär utveckling tolkas ibland som en form av avgränsad syn på 
innovationssystem som linjära och kausalt top-downstyrda:

A narrow definition of the innovation system primarily 
incorporates the R&D functions of universities, public and 
private research institutes and corporations, reflecting a 
top-down, linear model of innovation as exemplified by the 
triple helix approach. 

(Asheim & Gertler 2006, s.300)

Frågan huruvida vi kan skapa innovationsproducerade konstellationer 
i praktiken har diskuterats och det finns en rad kritiska artiklar som 
behandlar det faktum att våra försök att tvinga fram ”det oväntade”, 
innovationen, sällan fungerar i praktiken. Leslie och Kargon (1996) 
beskriver i texten Selling Silicon Valley: Frederick Terman’s Model for 
Regional Advantage hur flera försök att skapa nya ”Silicon Valleys” i 
USA och i övriga delar av världen misslyckats. Även forskningen kring 
”science parks” har i flera fall haft svårt att visa på signifikanta fördelar 
med denna konstruerade modell (Mowery & Sampat 2006).

There is also disagreement as to whether networks can be 
designed or ”pruned” to produce ”optimal” shapes, without 
triggering repercussions. 

(Powell & Grodal 2006, s.62)

Dessa teorier förefaller trots detta vara tilltalande för policyskapare 
och regionala utvecklare, eftersom de placerar staten i en aktiv roll i 
innovationssystemet. Innovationssystembegreppet har växt fram växelvis 
mellan forskning och policyskapande. Forskare har varit aktiva i 
debatten kring hur vi ska utforma politik och policysatsningar (Eklund 
2007; Sharif 2006). Mowery och Sampat (2006) är kritiska emot hur 
policymakare selektivt väljer att tillämpa valda delar av teorier utan att 
fundera över de nationella förutsättningarna för detta:

These policy proposals and initiatives display the classic 
signs of international emulation described above – 
selective ”borrowing” from another nation’s policies for 
implementation in an institutional context that differs 
significantly from that of the nation being emulated

(Mowery & Sampat 2006, s.232)
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Modellerna är icke-linjära och syftar till att systemet ska evolvera och 
förändras. Men samtidigt produceras innovationspolicyer och manualer 
som bygger på ett linjärt synsätt (se Lavén 2008, s.119). Ett ytterligare 
problem med att diskutera dessa innovationsproducerade konstellationer 
är den inneboende skevheten vid innovationsfinansiering. Endast ett 
fåtal av alla uppfinningar blir finansiella framgångar, men ett litet fåtal 
blir mycket framgångsrika (Scherer & Harhoff 2000). Det är således 
svårt att utvärdera initiativ baserat på deras resultat om endast ett fåtal 
projekt ingår. Dessutom finns en stor osäkerhet kring vilka effekter som 
är direkta och indirekta, eller vilka alternativa utvecklingsvägar som 
funnits om innovationen inte finansierats.

Trots att tanken på innovation som ett systematiskt begrepp växt fram är 
detta perspektiv långt ifrån färdigutvecklat.

Still, it is a long way from pointing to the systemic character 
of innovation processes (at different levels of analysis), to 
having an approach that is sufficiently developed to allow 
for systematic analysis and assessment of policy issues. 

(Lam 2006, s.20)
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4. Från forskning till innovation
För att kunna beskriva hur de presenterade otydligheterna i mål och 
syfte hanteras av projekten presenteras i detta kapitel en inledande 
översikt av teorier kring hur företag arbetar med FoU och hur 

forskningsbaserade innovationer realiseras.

Innovation är ett brett fält med många olika perspektiv och teoribaser. 
I detta avsnitt fokuseras på några snitt som beskriver processen 
från forskning till kommersiell produkt, speciellt med fokus på 
forskningsbaserade uppfinningar. Med nödvändighet exkluderas därmed 
många fält och perspektiv, som visserligen är angränsande, men ej ryms 
i denna avhandling23.

Först diskuteras var gränsen mellan forskning och utveckling går och hur 
dessa begrepp skiljer sig (4.1). Därefter beskrivs hur företag strategiskt 
arbetar med FoU-frågor (4.2). FoU-processen har utvecklats från att 
betraktas som en företagsintern verksamhet till att ses som ett nätverk 
av samarbeten, eller som en marknad där olika former av kunskap köps 
och säljs. 

Eftersom denna avhandling fokuserar på hur forskningsbaserade 
innovationer som uppstår i en forskningsmiljö på ett universitet eller 
institut genom olika mekanismer kommersialiseras ges en kortfattad 
beskrivning av forskningen om teknologiöverföring från en kontext till 
en annan (4.3). Slutligen beskrivs även forskning om teknologiöverföring 
från försvarssektorn till civila produkter.

4.1. Gränsen mellan forskning och 
utveckling

Termen Forskning och Utveckling (FoU) och dess amerikanska 
motsvarighet Research & Development (R&D) kan vara svår att 
definiera. Ofta används begreppen grundforskning, tillämpad forskning, 
produktutveckling och tillverkning. Verksamheten hos en forskare i ett 

23 T.ex. utesluts här forskning kring tjänsteinnovationer, allmän 

entreprenörskapsforskning, organisation av FoU-projekt, portföljhantering och 

produktlivscykler.
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laboratorium eller på ett företag utgör dock mycket sällan diskreta steg 
av dessa begrepp. Rousell m.fl. (1991) delar in R&D i tre typer:

•	 Inkrementell – Mindre förbättringar, låg risk, små belöningar. 

•	 Radikal – Genererar i viss mån ny kunskap, högre risk och högre 
belöning.

•	 Fundamental – Kunskap som är ny för världen skapas, företagets 
kunnande ökar. Denna typ karaktäriseras av hög risk och osäker 
marknad och användningsområde.

Skiljelinjen mellan forskning och utveckling är svår att dra, men kanske 
är den tumregel som von Braun (1997, s.16) presenterar förnuftig:

1. Forskning strävar efter att transformera pengar till kunskap.

2. Teknologi(utveckling) är transformationen av kunskap till 
pengar (eller annan nytta).

Utveckling kan således beskrivas som transformation av kunskap som 
redan finns, medan forskning ökar den tillgängliga mängden kunskap. 
Denna definition blir dock allt mer problematisk. Vi skulle kunna hävda 
att kunskapsmassan har blivit så stor och att det inom vissa områden finns 
en sådan mängd kunskap, att bearbetning av denna kunskapsmassa får 
forskningskaraktär. Att skapa kunskap om hur kunskap används, blir 
ibland även det en uppgift för forskaren.

Donald Stokes anser att den linjära modell som beskrivits tidigare är 
förenklad och felaktig, även om forskare på den tiden antagligen såg 
det som ett litet pris att betala för att få uppmärksamhet riktad mot 
forskningen (Stokes 1997, s.19). Men Stokes visar även med en rad 
exempel24 att det omvända flödet, från teknologi till vetenskap, är mycket 
vanligt, varför modellen behöver kompletteras. Han argumenterade för 
vad han kallar Pasteur’s Quadrant utifrån en fyrfältsmodell (se figur 4.3).

24 Exempelvis hänvisas till ”Project Hindsight” som studerade hur tjugo 

vapensystem utvecklades och konstaterade att 1 av 10 förändringar kunde spåras 

till någon form av forskning, 1 av 100 till grundforskning. De flesta förändringar 

var ett resultat av att begränsningar identifierats i befintliga system.
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Figur 4.3: Stokes fyrfältsmodell. Den tredje kvadranten (Nej, Nej) utan titel

Han anser att vi kan prata om grundforskning (pure basic research), med 
Bohrs studier av atomens struktur som exempel på forskning med 
målsättning att skapa grundläggande förståelse, men utan ett visst 
användningsområde i åtanke. I den motsatta kvadranten använder han 
Edisons tillämpade forskning (pure applied research) som riktad endast 
mot användning, utan fokus på grundläggande förståelse. 

Utifrån detta argumenterar han för att dessa två axlar går att kombinera, 
att vi kan bedriva forskning som både strävar efter ökad grundläggande 
förståelse, och har ett användningsområde i åtanke. Som exempel 
använder han Pasteurs arbete som både strävade efter att förstå 
mikroorganismer och använda denna kunskap för att bota sjukdomar 
och förbättra industriprocesser (jäsning, pastörisering etc.).

Stokes beskriver forskning som en process som bärs framåt av att 
forskaren gör olika val. Vid varje punkt finns det olika vägar som kan 
prövas, och forskaren väljer vilken av dessa stigar som ska utvärderas 
vidare. Stokes anser att det är i detta vägval som skillnaden mellan 
grundforskning och tillämpad forskning kan urskiljas. Målsättningen 
med grundforskning är att bredda vår förståelse av ett fenomen inom ett 
vetenskapligt fält (Stokes 1997, s.7). Tillämpad forskning är å andra sidan 
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riktad mot en individ eller grupps behov eller användning. Skillnaden 
mellan grundforskning och tillämpad forskning kan således beskrivas 
som förståelse vs. användning. 

Den etablerade grammatiken för produktutveckling (en linjär, rationell 
förutsägbar sekvens utförd i logisk ordning) bygger på det underliggande 
antagandet att man vet vad det är som ska göras, att projektets innehåll 
är känt för alla inblandade parter (Engwall 2004). Så är dock sällan fallet 
för forskning och tidig produktutveckling där osäkerhet inte enbart är 
ett resultat av att all nödvändig information ännu inte inhämtats,25 varför 
modellen blir svår att tillämpa.

Engwall anser dock, med stöd av Pentland & Reuter (1994), att den 
sekventiella modellen fortfarande har relevans då den ofta snarare som 
en gemensam begreppsbild, snarare än en tydlig mall för hur arbetet bör 
bedrivas (Engwall m.fl. 2005; Engwall 2004).

Metaforiskt kan man säga att de formaliserade 
utvecklingsmodeller som företag använder utgör en 
grammatik för produktutvecklingsarbetet.

(Engwall 2004, s.20)

Betraktar vi vidare skillnaden mellan forskning och produktutveckling 
kan vi se att denna åtskillnad i riktning/avgränsning blir än mer 
relevant. Om vi dessutom använder Stokes perspektiv om en process 
av beslut och därmed betraktar produktutveckling som någon 
form av sekventiell process, innebär produktutveckling en kedja av 
beslut som riktar verksamheten mot målet – produkten (som i sin 
tur kan vara mer eller mindre exakt specificerad). Grundforskning 
är således möjlighetsskapande (öka mängden kunskap), tillämpad 
forskning möjlighetsskapande i en viss riktning (öka en mer specifik 
kunskapsdelmängd), och produktutveckling möjlighetsreducerande 
(välja bort alla andra möjligheter än den slutgiltiga produkten).

Även om vissa fall av specialiserade FoU-projekt i företag i viss mån 
kan göras förutsägbara kvarstår den övergripande innovationsprocessen 
som komplex och oförutsägbar. I genomsnitt tenderar forskare och 
ingenjörer att bli överoptimistiska i sina uppskattningar av kostnader, 
nytta och efterfrågan i föreslagna projekt (Pavitt 2006). Detta leder till 

25 S.k. Knightian uncertainty (Knight 1921).
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att företag saknar möjlighet att förutsäga vilket resultat som kommer 
att uppnås, eller om det finns några intresserade kunder. Projekt kan 
därigenom i slutändan hamna i den tredje, icke namngivna kvadranten 
med begränsad nytta, trots att detta inte var avsikten från början.

4.2. FoU från ett företagsperspektiv

FoU som en strategisk process

Forskningsfält såsom R&D Management diskuterar hur ett företags 
FoU-verksamhet bäst bör organiseras och hur vi effektivt får fram nya 
innovationer och produkter för att säkra företagets framtid. Företags 
arbete med FoU har förändrats genom historien. Niosi (1999) delar upp 
utvecklingen i fyra olika generationer. Han anser att första generationens 
FoU i princip var helt okontrollerad och att innovationer ofta uppstod 
som ett resultat av lyckosamma händelser. Projektstyrningens intåg i 
forskningslaboratoriet kring andra världskriget betraktas som den andra 
generationens FoU. 

Under 70-talet började den tredje generationens FoU att växa fram, 
där de projekt som drevs kopplas till företagets övergripande strategi. 
Niosi betraktar de tre första generationerna av utveckling som linjära 
i bemärkelse att de baseras på tanken att kunskap skapas på universitet 
och sedan sprids vidare till en mer tillämpad organisation, för att slutligen 
bli teknologi mogen nog att hamna på en utvecklingsavdelning på ett 
kommersiellt företag som skapar en produkt.

Det har därigenom alltid funnits en kedja från den grundforskning 
som sker vid universitetet till det kommersiella företagen. I den fjärde 
generationens FoU blir denna koppling dock starkare då man försöker 
sammanföra aktörerna redan från början, för att på så sätt både få en 
snabbare kedja från grundforskning till tillämpning men även skapa en 
feedbackloop så att grundforskning sker inom områden där efterfrågan 
finns.
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Roussell m.fl. (1991, s.17) delar upp FoU utifrån ett strategiskt perspektiv 
i tre huvuduppgifter:

•	 Försvara, stödja och expandera nuvarande affärsmodell – 
utveckla produkter, anpassa dem för nya marknader, nya 
tillverkningsprocesser, effektivisering.

•	 Skapa nya affärer – skapa nya affärsmöjligheter genom nya 
teknologier.

•	 Bredda och fördjupa organisationens teknologiska förmågor. 

Produktutveckling beskrivs ofta som en form av exekvering av en på 
förhand etablerad plan. Företagets strategiprocess identifierar ett behov, 
skapar en organiserad FoU-portfölj med utvecklingsprojekt som fyller 
dessa behov. I verkligheten är dock långt ifrån alla projekt lyckade, eller 
ens sanktionerade.

Innovationer uppstår ibland från osanktionerat arbete på företagets 
forskningsavdelningar, och det är vanligt att det utvecklas teknologier och 
kompetens som företaget väljer att inte gå vidare med av strategiska skäl, 
och som därför riskerar att bli liggande på hyllan (s.k. ”shelf warmers”, 
eller hyllvärmare). Grimpe (2006) diskuterar två axlar av FoU:

R&D outcomes Commercialized Not commercialized

Intentional Regular R&D Shelf warmers

Not intentional Bootlegging Gadgets

Figur 4.1: Två axlar av FoU, anpassad från Grimpe (2006)

För att kapitalisera på denna typ av forskningsresultat väljer en 
del företag att skapa interna riskkapitalliknande inkubatorer eller 
kommersialiseringsorganisationer för att kunna kommersialisera eller 
sälja dessa tillgångar som samlar damm. 

Pavitt (2006) beskriver hur innovationsprocessen på företagsnivå kan 
betraktas som tre sammanfogade processer – produktion av ny kunskap, 
transformation av kunskap till produkter samt system eller processer 
och matchning av dessa mot marknadens behov. Det finns dock ingen 
sammanhållande teori som integrerar alla dimensioner av företagets 
verksamhet.
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Från forskningslaboratorium till samarbeten och 
allianser

Under 1900-talet spelade industriella FoU-laboratorier en viktig roll, och 
de fortsätter vara en viktig aktör (Pavitt 2006). Mowery (1995) har visat 
att huvuddelen av industriell FoU under 1900-talet var integrerad i stora 
producerande företag, snarare än i mindre företag. Han ansåg att detta 
berodde på svårigheten att dels separera forskningen från produktionen, 
dels avtala om arbete med otydliga resultat. Fram till för 10–15 år sedan 
skedde företagsfinansierad FoU nästan uteslutande inom företagen 
(i OECD-länderna). Mowery förklarar detta bland annat genom 
svårigheterna att avtala om forskningsuppdrag, vars resultat är osäkra 
och att integration av FoU och produktion även utvecklar verksamheten.

Det är idag svårt för ett enskilt företag att ha spetskompetens inom alla 
områden som krävs för att skapa nya innovationer (Powell & Grodal 
2006). Detta har lett till en tilltagande modularisering där standardiserade 
komponenter fogas samman (Pavitt 2006). Det kan idag anses ske en 
förändring bland företag, där tyngdpunkten går från forskning till mer 
produktspecifik utveckling. De större företag som tidigare har haft 
egna forskningslaboratorier söker allt oftare nya vägar för att snabbare 
tillgodogöra sig kunskap, även om investeringarna inom FoU som helhet 
ökar (Howells 2008). Den typ av storföretag som haft dessa resurser, 
företag som AT&T, Xerox PARC och IBM, blir allt ovanligare, i takt med 
att företag blir allt mindre vertikalt integrerade (Economist 2007).

Samarbete över organisationsgränser och mellan olika typer av 
institutioner har under de senaste 20 åren blivit vanligt (Powell & Grodal 
2006). Konsortiesamarbeten förefaller vara vanligare i branscher med 
oligopolistisk struktur snarare än i industrier med hög konkurrens 
(Sakakibara 2002). 

In organizational studies, growing attention is paid to 
the external network as the locus of innovation and 
organizational learning. This tendency reflects that firms 
increasingly rely on collaboration with other firms to 
conduct R&D activities. 

(Sakakibara 2002)
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Powell & Grodal (2006) beskriver en utveckling från att projekt 
huvudsakligen betraktats som ett sätt att dela risk och kostnader till att idag 
betraktas mer mångfacetterat. De anser att det finns fler underliggande 
orsaker till samarbete. Det kan vara för att nå nya marknader, sprida 
risker, få tillgång till kompletterande kunskaper etc. FoU-samarbeten är 
idag en viktig del av företags strategiarbete. 

Det finns flera anledningar till att företag väljer att samarbeta i allianser 
och gemensamma projekt. Forskningen kring allianser studerar hur 
samarbeten uppstår, vilken roll de spelar och hur detta varierar mellan 
olika branscher (Uppvall 2009). Oliver (2001) visar t.ex. att allianser är 
viktiga för bioteknologibranschens lärande och finansiering. Hans studie 
av 554 bioteknologiföretag under 15 år visar att alliansbildande skapade 
bättre förutsättningar att överleva26. I andra branscher är samarbeten 
mindre vanliga. Klart är dock att det överlag är ett vanligt fenomen. 
Olika undersökningar visar att 62–97 % av alla produktinnovationer sker 
i samarbete mellan ett innoverande företag och någon annan organisation 
(Edquist 2006, s.197)27. 

Sakakibara (1997) anser att det från ett organisatoriskt perspektiv finns 
två huvudargument att delta i forskningssamarbeten. Deltagande sker 
antingen för att reducera kostnader (cost-sharing) eller för att få tillgång 
till resurser man annars inte haft tillgång till (skill-sharing). Beroende på 
vilka av dessa motiv som är drivkraften blir effekterna olika, exempelvis 
har det visats att samarbete för att komma åt kompetens leder till ökade 
investeringar snarare än besparingar. 

Trots att det finns transaktionskostnadsargument för när organisationer 
bör samarbeta med varandra kring FoU visar studier att förtroende som 
långsiktigt arbetas upp mellan organisationer och individer utgör en 

26 I studier av hur olika innovationsprocesser skiljer sig är bioteknologi 

dock ofta en sektor som sticker ut i struktur. Olika branscher har olika källor 

för innovation: ibland är patent och forskningsrön livsviktiga, i andra fall är de 

irrelevanta och innovation sker t.ex. genom kunders feedback. Se t.ex. ”Relative 

importance to UK-based firms of external sources of technology” (Joe Tidd & 

Trewhella 1997).

27 Edquist hänvisar till en mängd olika studier med olika metodik och 

populationer, därav intervallet.
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viktig anledning till beslutet om samarbete och hur det utformas (Gulati 
1995; Powell & Grodal 2006). 

Det finns även här en risk för stigberoende (path-dependency), att vi 
vandrar in på en självförstärkande väg (Arthur 1994). Fagerberg (2006, 
s.13) anser att ett öppet system minskar risken för att vi låser oss i en viss 
riktning. Även Powell & Grodal resonerar på liknande sätt:

When networks turn inward and become restricted in 
terms of access to new members, the possibility of ”group 
think” increases. Brabher’s (1993) study of steelmaking in 
the Ruhr illustrates how a highly cohesive, homogeneous 
region became so overembedded that producers opted for 
alternative strategies. This cognitive lock-in eventually led 
to the decline of steelmaking in Germany.

(Powell & Grodal 2006, s.78).

Sammanfattningsvis visar forskningen att det finns en stor rad potentiella 
fördelar med att samarbeta kring innovation och att försöka utnyttja 
externa nätverk. Det är dock inte oproblematiskt och dessa försök 
misslyckas ofta.

Collaboration is an inherently risky activity, and less than 
half achieve their goals. A study of almost 900 joint ventures 
found that only 45% were mutually agreed to have been 
successful by all partners. Other studies confirm that the 
success rate is less than 50%.

(Tidd m.fl. 2001, s.229) 

Från samarbete mot en marknad av externa 
kunskapskällor

Ett sätt att få in ny kunskap i organisationen är att i större utsträckning 
försöka öppna upp företagets FoU-verksamhet. En populär teoribildning 
inom detta område är begreppet Open Innovation, ursprungligen 
lanserat av Henry Chesbrough (2003). Chesbrough anser att det är liten 
sannolikhet att den kompetens och de idéer som behövs för att innovera 
finns inom organisationen. Trots allt finns det flera smarta människor 
utanför organisationen än inom den. 
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Därför anser han att företag måste öppna upp sina innovationsprocesser. 
Detta sker både genom att hämta inspiration och kunskap (input) utifrån 
organisationen och genom att försöka sprida det som genereras internt, 
men inte passar in i bolagets verksamhet, så att någon annan kan innovera 
(output). I stället för att försöka hemlighålla och skydda företagets resultat 
bör organisationen försöka maximera nyttan av dem. Han drar flera av 
sina slutsatser från de välrefererade studierna från Procter & Gambles 
”Connect and Develop”-program där de aktivt arbetar med att få in nya 
idéer från personer utanför sin organisation.

Även om ett företag huvudsakligen hämtar sina idéer utifrån ersätter 
inte detta behovet av att inneha intern kompetens för FoU. Cohen & 
Levinthal (1989) beskriver hur en organisation behöver upprätthålla 
en viss absorptionskapacitet. De teknologier och idéer som kan fångas 
upp utifrån behöver anpassas för organisationens egna behov. Intern 
kompetens krävs även för att identifiera vilka teknologier som kan 
vara intressanta för organisationen och tillämpa dem. Hur detta bör 
organiseras skiljer sig mellan olika sektorer. Vissa teknologier är lättare 
att förstå och imitera än andra. Teece (2007) använder uttrycket dynamic 
capabilities för att beskriva företags förmåga att integrera interna och 
externa kompetenser för att snabbt anpassa sig i en föränderlig värld. 
Hur företaget organiseras påverkar dess förmåga att vara innovativa. 
Dessutom påverkas själva organisationen ofta av en ny innovation. Nya 
produkter ställer förändrade krav. 

4.3. Teknologiöverföring från andra sektorer

När företag i större utsträckning samarbetar med aktörer från andra 
sektorer och försöker hämta kunskap utanför organisationen används 
ibland begreppet teknologiöverföring. För denna avhandling är två former 
av teknologiöverföring av speciellt intresse, teknologiöverföring från 
universitet och från försvarsforskning.

Teknologiöverföring från universitet

Kontakter med universitet har länge varit viktiga för företag, om inte 
annat för att få tillgång till utbildad arbetskraft. Idag kan vi enligt Pavitt 
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(2006) urskilja tre olika typer av kunskapsöverföring mellan universitet 
och företag från forskningslitteraturen:

1. Personliga och ofta informella kontakter som kan ge oss kunskap 
om teknikutvecklingen men även förmedla kontakt med relevanta 
personer.

2. Universitetsforskning som är användbar för industriforskare.

3. Den praktiska nyttan av universitetsforskning växer ofta fram 
via indirekta spridningsvägar. En vanlig kunskapsöverföring 
är anställning av forskare som tar med sig sitt kunnande eller 
spridning via spinoffer och konsultuppdrag.

Pavitt (2006) anser att det kan vara svårt att samarbeta med universitet 
eftersom de anses arbeta med andra tidsperspektiv, varför företag ogärna 
ger dem kritiska uppdrag. Å andra sidan kan universiteten uppfatta sig 
som en form av lågkostnadskonsulter, påhejade av statliga program för 
teknologiöverföring. 

Mowery & Sampat (2006) visar att motiv och normer skiljer sig åt mellan 
universitet och företag. För den akademiska forskaren är det viktigt 
att vara först med att tillkännage och publicera sina forskningsresultat, 
medan industriella innovationer oftare är beroende av att resultat 
hemlighålls, vilket kan utgöra en konflikt vid samarbeten. 

Med anledning av Bayh-Dole act har effekter av patent och licensiering 
diskuterats i många amerikanska studier av utbyte mellan universitet 
och industri. Thursby & Thursby (2002) konstaterar att det ökade antalet 
patent huvudsakligen är ett resultat av forskares ökade benägenhet 
att patentera uppfinningar snarare än att forskningsinriktningen har 
ändrats. Det är därför svårt att avgöra om denna ökade mängd patent 
bidrar till eller förhindrar spridning. Vi skulle kunna misstänka att ökat 
arbete med patentering skulle gå ut över forskarens publiceringar och 
övriga forskningsarbete. Detta både genom att forskningsresultat måste 
hemlighållas innan patentansökan är inskickad och att arbetet stjäl tid 
från forskningsarbetet. De flesta studier28 har dock visat på en positiv 

28 Se t.ex. Meyer (2006), Van Looy m.fl. (2006), Geuna & Nesta (2006), 

Agrawal & Henderson (2002).
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korrelation mellan publiceringsmängd och patenteringsmängd, vilket 
skulle kunna indikera att aktiviteterna är komplementära och inte 
konkurrerande.

Litteraturstudier på området visar att en stor del av forskningen om 
relationer mellan industri och universitet är från en amerikansk kontext 
och fokus ligger ofta på teknologiöverföring i specifik, kvantitativt 
mätbar form med patentdatabaser som centralt verktyg (licensiering, 
spin-off etc.) (Mowery & Sampat 2006). Detta är problematiskt eftersom 
ett patent bör betraktas som en input till innovationsprocessen (Powell 
& Grodal 2006; K. Smith 2006) snarare än ett resultat29. Dessutom är 
patent för många industrier (undantaget läkemedel/bioteknologi) av 
mindre värde i jämförelse med andra former av kunskapsutbyte som 
publikationer, konferenser, informella kontakter och konsultverksamhet 
(Mowery & Sampat 2006). Trots att flera av dessa författare nämner att 
det finns andra, informella former av teknologiöverföring är detta sällan 
något som kvantifieras eller behandlas i studier av teknologiöverföring. 

Övergripande kan vi skilja på tre olika typer av kommersiell överföring 
som sker mellan universitet och industri. För det första sker formella 
avknoppningar där en uppfinning skyddas och kommersialiseras i 
ett eget bolag, ofta med forskarens medverkan, antingen aktivt i en 
roll som entreprenör eller med en rådgivande roll. För det andra 
sker teknologiöverföring även genom licensiering, en mer passiv 
överföringsform där ett patent registreras och sedan licensieras ut 
till någon industriaktör som är intresserad att betala för att utnyttja 
teknologin. För det tredje finns de mer informella modellerna där 
teknologi flödar mellan universitet och industri genom kunskapsutbyten, 
samarbetsprojekt, konsultarbete, publicering och andra kontaktytor utan 
att ett patent registreras eller ett bolag bildas.

Mekanism Beskrivning

Licensiering
Teknologin får ett immaterialrättsligt skydd 
(patent, copyright, mönsterskydd etc.) och 
licensieras till ett annat företag.

29 Om vi tar den linjära modellen som bild uppstår patent ofta i gränslandet 

mellan forskning och teknologiutveckling: Forskning→patent→teknologi→ 
komponent→produkt.
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Mekanism Beskrivning

Spin-off/Spin-out Teknologin flyttas till en separat, ny 
organisation för att kommersialiseras.

Spin-in
Teknologin utvecklas i ett kluster/en grupp 
och kommersialiseras av en av de deltagande 
organisationerna.

Kuvösföretag
Ett nytt företag skapas inom ramarna för en 
inkubator, en organisation specialiserad för 
att föda upp nya företag.

Innovativ upphandling
En produkt köps innan den utvecklas, 
ett ekonomiskt incitament skapas för att 
utveckla produkten.

Spillover & Absorbtion

(Informella metoder)

Kunskap överförs på andra sätt, t.ex. via 
papers, broschyrer, möten och absorberas 
(tillämpas) av ett annat företag.

Figur 4.2: Anpassad från Görling (2006) 

Nicolaou & Birley (2003) har studerat hur de sociala nätverk som existerar 
mellan individer påverkar hur universitetets spinouter sker. Författarna 
kategoriserar avknoppningar i tre kategorier: ortodoxa, hybrider samt 
teknologiavknoppningar.

En ortodox avknoppning innebär att både forskaren och hans innovation 
flyttas över till en nyskapad organisation. Hybridavknoppningen innebär 
att teknologin licensieras ut och forskaren bistår den nya organisationen 
genom ett tekniskt råd, styrelsearbete eller liknande men behåller 
sin tjänst och position på universitetet. En teknologispinout innebär 
slutligen att enbart rättigheterna till innovationen flyttar över utan vidare 
engagemang från forskaren.

En spinout som både involverar forskaren och den aktuella innovationen 
anses kunna leda till en snabbare utveckling av bolaget, då de involverade 
personerna redan har hög kunskap inom området. Det minskar dessutom 
problemen med att förpacka kunskapen i en form som kan överföras, 
vilket sällan är oproblematiskt. Samtidigt innebär ett frånträde från 
en forskningstjänst att individen har mindre möjligheter att spinna ut 
flera innovationer (och bli en serie-spinnoutare), eller stimulera kollegor 
att göra detsamma. Det kan mycket väl även vara så att forskarens 
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kompetens bäst tillvaratas i en forskningsmiljö, och att en överflyttning 
till ett kommersiellt bolag främst är ett dyrt sätt att omvandla en god 
forskare till en dålig affärsman som fortsätter att fokusera på forskning, 
om än i bolagsform (jfr Meyer 2003). 

Informell kunskapsöverföring, speciellt tyst kunskap, fungerar bättre 
i täta nätverk med nära samarbete (Powell & Grodal 2006). Geografisk 
närhet, liknande kulturer och erfarenhet av att arbeta tillsammans är 
därför viktigt för informell teknologiöverföring. Jaffe m.fl. genomförde 
1992 en studie som visade att patent oftare citerar patent med samma 
lokala ursprung än patent från andra områden (Adam B. Jaffe m.fl. 
1992). Även senare studier har visat att närhet är en viktig faktor för 
teknologiöverföring när överföringen berör kodifierad kunskap (Asheim 
& Gertler 2006).

När forskningsbaserade uppfinningar ska kommersialiseras spelar den 
enskilde forskarens attityd stor roll. Dels eftersom endast denne kan 
se när det finns något intressant att skydda eller utveckla, dels för att 
forskaren spelar en nyckelroll för att driva fram idén till en produkt, 
eftersom det visat sig problematiskt att överföra en så omogen kunskap 
endast genom t.ex. patentlicensiering.

Därför spelar individen en fortsatt viktig roll i innovationsprocessen. 
Stuart & Ding (2006) har studerat sociala relationer vid kommersialisering 
och kommit fram till att det är troligare att en forskare kommersialiserar 
sina upptäckter om det finns andra personer på samma avdelning som 
gjort det och verkar som förebilder. Att en högre medvetenhet om 
kommersialiseringsmöjligheter samt förebilder i personens närhet verkar 
positivt bekräftas även av Bercovitz & Feldman (2004).

Det är inte främst ekonomiska motiv som får forskare att kommersialisera 
sina uppfinningar. Göktepe (2008, s.168) anser inte att initiativ som 
”tredje uppgiften” är drivande för samarbete med industri och ökad 
patenteringsaktivitet. Att en tredje uppgift har införts på systemnivå är 
inget som forskare i större utsträckning påverkas av. Fokus ligger snarare 
på att individen upplever nytta att arbeta med det. Patentering sker, men 
inte på grund av formella regler. Mer viktigt är personlig tillfredsställelse 
och möjlighet att göra något som är roligt och ger prestige (Göktepe 
2008; Göktepe-Hulten & Mahagaonkar 2009; Baldini m.fl. 2007). I vissa 
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fall sker kommersialisering huvudsakligen för att kunna hitta medel att 
finansiera doktorander för fortsatt forskning (Lee 2000).

Även bortom forskarens horisont är enskilda individers drivkraft viktig 
för realiseringsprocessen även efter forskningsstadiet. Flera studier har 
visat att en nyckelfaktor för teknikkommersialisering är att det finns 
en eller flera individer i organisationen som är sponsor/coach och kan 
strida för sin sak. D. Smith beskriver t.ex. i The politics of innovation: 
Why innovations need a godfather (D. Smith 2007) hur denna typ av 
gudfaderliknande personer har spelat nyckelroller i innovationer, som 
exempelvis Sonys Walkman.

Teknologiöverföring från försvarssektorn

Forskning inom försvars- och rymdsektorn har ansetts ligga i framkant 
och stora investeringar inom dessa områden har ibland motiverats genom 
att de teknologier som utvecklas även leder till nytta utanför denna 
sektor30. Diskussionen kring i vilken utsträckning teknologiöverföring 
från försvarssektorn motiverar FoU-insatser inom försvarsindustrin har 
pågått länge men delar fortfarande forskarvärlden31.

Mowery (2008) delar in kopplingen mellan offentliga investeringar 
i försvarsrelaterad FoU och innovationskapacitet i ekonomin i tre 
kategorier:

1. Investeringar kan bidra till att skapa ny vetenskaplig kunskap och 
bidra till finansiering av universitetsforskning och utbildning.

2. Investeringar kan bidra till att teknologier och organisationer 
knoppas av och ge upphov till civila produkter. Detta förefaller vara 
mest relevant i nya teknologiers tidiga utvecklingsfaser där det ofta 
finns en synergi mellan civila och militära användningsområden. 
Men, ”as technologies mature, civilian and military requirements 

30 Många av dessa exempel är anekdotiska. Ofta nämns t.ex. att teflon 

skulle vara en spinoff från NASA. Teflon, liksom flera andra av dessa exempel, 

utvecklades inte av NASA, men användes av dem vilket ofta använts i 

marknadsföring. På NASAS hemsidor om teknologiöverföring dementeras 

många av dessa myter (Jones 2010).

31 Se Mowery (2008), Cowan & Foray (1995), James (2009), Chakrabarti & 

Anyanwu (1993) för litteraturgenomgångar av studier inom området. 
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frequently diverge, and the scope for civilian benefit from such 
’spinoffs’ declines” (Mowery 2008).

3. Beställningar från försvarssektorn kan driva civil teknologi framåt 
genom att försvaret utgör en föregångskund som beställer nya och 
omogna teknologier och därmed garanterar ett företags intjäning 
av utvecklingskostnaderna.

Mowery framhåller att trots att försvarsfinansierad FoU stått bakom 
flera av de grundläggande teknologierna för datorsystem, var detta mest 
signifikant i den tidiga teknologiutvecklingen (och skedde huvudsakligen 
via innovativ upphandling, snarare än via FoU-stöd). 

Avadikyan och Cohendet (2008) hävdar att det idag snarare är så att 
försvarssektorn inom flera områden (speciellt inom IT-sektorn) ligger 
efter den civila teknikfronten. Därför diskuteras ett omvänt perspektiv, 
”spin-on” eller ”spin-in”, där civil teknologi i stället anpassas för militärt 
bruk och att det därmed finns ett konkret behov att bredda FoU-basen i 
försvaret. De diskuterar Storbritanniens materialförsörjningsstrategi som 
under mitten av 80-talet omformades för att köpa mer standardiserade 
produkter och konkurrensutsätta inköpen. Detta var dock svårt att 
genomföra i praktiken på grund av specifika krav och att en stor 
del av inköpen enbart kunde levereras av en leverantör på grund av 
immaterialrättsliga överenskommelser eller krav på specifik kompetens.

En närliggande studie (Molas-Gallart & Sinclair 1999) beskriver 
Storbritanniens försök att stimulera teknologiöverföringsprocessen 
genom avknoppningar. Defence Technology Enterprises (DTE) 
etablerades 1984 för att utnyttja de militära forskningsresurserna för 
att bygga upp en publik patentdatabas för att licensiera denna kunskap. 
Initiativet fungerade dock inte och avbröts 1990 eftersom det krävdes 
mer än ”ritningar” för att överföra teknologi. Efterföljande initiativ har 
strävat efter att mer aktivt föra samman civila och militära intressenter, 
men de initiativ som skapats har ofta övervägande fokuserat på att 
erbjuda FoU-kapacitet till försvarsmakten och lösa de problem de har.

Besides, our study found that when successful innovative 
technology transfer activities had been developed with 
industrial partners, these tended to be large defense 
manufacturers rather than civilian firms. This is not 
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surprising given the importance of social networks and 
good personal relationships in developing technology 
collaboration, but highlights the difficulties that large 
specialised organisations like the SMC32 have in penetrating 
new markets, even when they have more than adequate 
technological capabilities to do so. In the case of the 
[Dual-Use Technology Centers] in general, and the SMC 
in particular, these difficulties were compounded by their 
organisational and cultural characteristics. 

(Molas-Gallart & Sinclair 1999, s.668)

De anser att en organisation som betraktar civila tillämpningar som 
sekundära till de primära militära uppgifterna försvårar samarbetet 
med små och medelstora företag (SMEs), eftersom dessa organisationer 
bäst samarbetar med större försvarsindustriaktörer med en gemensam 
historia och liknande perspektiv. SMEs arbetar ofta mer kortsiktigt och 
med begränsad budget och resurser, vilket försvårar samarbetet. Trots 
detta förhåller sig författarna optimistiska till att denna typ av lösningar 
kan ge fördelar, förutsatt att man kan lösa det övergripande problemet att 
kombinera nya kommersiella intressen med traditionella försvarsroller. 
För att detta ska fungera måste uppgiften organiseras om så att resurser 
används för att främja civila tillämpningar i de fall det är möjligt, i 
stället för att det endast sker när det anses främja förmågan att utföra det 
traditionella försvarsarbetet. 

Klart är att det finns en rad exempel som (mer eller mindre anekdotiskt) 
kan anses vara lyckade ”spinoffs” från försvarsrelaterad FoU33. Samtidigt 
finns en rad studier som visar att det är svårt att konvertera militära 
teknologier till civila på grund av skilda kravbilder och komplexitetsnivåer. 
I stället för konvertering/överföring av militära teknologier till den civila 
marknaden talas idag allt mer om duala teknologier, som är neutrala så till 

32 Structural Material Centre (SMC), det första s.k. dual-use technology center 

som etablerades i Storbritannien.

33 Forskningsfronten är delad i två läger, de som anser att en rad 

avknoppningar kommer från finansieringen av försvarsforskning, och de som 

anser att den inte kan motiveras av ekonomiska skäl. Vanliga föregångsexempel 

som nämns är transistorn, IC-kretsen och CAD/CAM-lösningar. Se Cowan & 

Foray (1995) för en längre diskussion kring detta.
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vida att de är nyttiga både för civila och militära tillämpningar. Begreppet 
är populärt men inte alltid tydligt:

A consensus has developed on the importance of dual-use 
policies, but no agreement seems apparent on what they 
are; such confusion derives from the variety of dual-use 
technologies, and the even broader array of mechanisms by 
which they can be transferred across military and civilian 
applications. 

(Molas-Gallart 1997)

Cowan och Foray (1995) skriver i texten Quandaries in the economics of dual 
technologies and spillovers from military to civilian research and development 
om hur vår standardbild för att utvärdera detta är för simplistisk. De 
anser att teknologier inte a priori är civila, militära eller båda, utan 
att dualitet beror på en rad faktorer såsom i vilket socialt nätverk de 
utvecklas, i vilket stadium i livscykeln vi befinner oss och om det är en 
produkt eller processinnovation som diskuteras34. Även Chakrabarti & 
Anayawu (1993) konstaterar att det är svårt att generellt tala om fördelar 
av teknologiöverföring från försvarssektorn till civila sektorer utan att 
tala om enskilda produkter. 

Bach m.fl. (2002) har studerat det europeiska rymdprogrammet (ESA) 
och hur teknologi kan överföras från detta. De noterar stora skillnader 
i hur teknologi överförs (eller ej) beroende på projektets karaktär. I 
vissa fall är det dyrare att modifiera rymdteknologi för passa andra 
användningsområden än att utveckla den från början. Samtidigt kräver 
generiska teknologier mycket lång tid för att generera vinst i jämförelse 
med mer specifika teknologier som snabbare kan nå industriell relevans 
(men för snäva teknologier saknar industriell relevans). Ett problem med 
teknologiöverföring från rymdprogram är att de är långa projekt och att 
de använder trygga teknologier i så stor utsträckning som möjligt (när 
fokus ligger på integration), vilket riskerar att leda till att de teknologier 
som utvecklats är mindre intressanta när projektet avslutas 10 år senare. 

34 De anser även att spillover inte är ett tecken på dual-use utan snarare ett 

tecken på, eller ett sätt att korrigera, när dual-use inte fungerar, eftersom den 

duala kompetensen inte finns i nätverket som utvecklar teknologin utan utanför 

den.
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Trots att militär FoU idag inte anses ge stor nytta för den civila sektorn 
anser flera av dessa författare att det finns potential att uppnå duala 
fördelar. Detta kräver dock att vissa organisatoriska krav uppfylls, såsom 
att interaktionen mellan forskare och ingenjörer ökar, gemensamma 
laboratorier införs och policyutvecklingen stödjer kunskapsdelning 
mellan de olika domänerna. Den militära kulturen av hemligstämpling 
försvårar detta. 

Detta slutenhetsproblem behandlas av Stowsky (2004) som studerat 10 
större fall av teknologiutveckling inom försvaret mellan åren 1949–1999 
och delar upp dessa i två grupper, avskärmade35 (shielded) och delade36 
(shared) innovationer. Stowsky konstaterar att teknologier som tillhör 
kategori två oftare resulterade i duala användningsområden med de 
egenskaper civila konsumenter efterfrågar, vilket resulterat i lyckade 
spinoffer. Stowsky menar att den slutna strategin inte lett till att bättre 
teknologier nått den kommersiella marknaden. Nyttan av slutenheten 
är därför begränsad i jämförelse med en mer delad FoU-process, 
där generella teknologier delas men försvarsspecifika applikationer 
fortfarande skyddas.

35 Riktade mot specifika militära produkter, utvecklade av traditionella 

försvarsaktörer, begränsat informationsutbyte mellan utvecklare och potentiella 

externa nyttjare.

36 Riktade mot att driva fram generella teknologier, tillåtande av 

nyfikenhetsforskning och kommersiella ambitioner, uppmuntran till 

informationsutbyte med aktörer utanför projektet.
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5.  Luhmanns autopoetiska system
I detta kapitel ges en bakgrund till Luhmanns autopoetiska system 
vilket används som en metodteknik för delar av avhandlingens analys.

Detta avsnitt innehåller en kort introduktion till Luhmanns autopoetiska 
system. Att göra en fullständig genomgång av Luhmanns vetenskapliga 
verksamhet kräver en separat avhandling, varför min presentation här 
av nödvändighet blir kortfattad och inte alldeles heltäckande. Endast 
ett fåtal av Luhmanns texter finns översatta och detta kapitel bygger 
huvudsakligen på mer lättillgängliga tolkningar och beskrivningar av 
hans verk. Jan Inge Jönhills avhandling är en mycket bra introduktion 
och sammanfattning på svenska (Jönhill 1997). De begrepp och termer 
som används i detta kapitel kommer från hans tolkning, även om bilden 
kompletterats med andra verk (Jönhill 1997; King 2009; Hernes & 
Bakken 2003; Hernes 2007; Taschwer 1996; Moeller 2006; Seidl & Becker 
2005). Denna inledning måste dock betraktas som en mycket kortfattad 
beskrivning.

Luhmanns autopoetiska sociala system37 är en vidareutveckling av 
systemteorin. Han studerade under Talcott Parsons men kom sedan 
att vända sig mot Parsons tankar och skiljer sig från dem i flera viktiga 
avseenden. Medan Parsons system baserades på handling och betraktades 
som öppna är de autopoetiska systemen kommunikativa och slutna.

Han beskriver själv sitt system som en del av vad som kallas second order 
cybernetics. I första ordningens cybernetiska system studerar observatören 
systemet som om det vore separat, givet och kan plockas isär och analyseras. 
I andra ordningens cybernetiska system är även observatören en del av ett 
system. Detta gäller både mig som forskare som är en observatör och de 
olika delarna av systemet som även de utgör observatörer som observerar 
varandra. Observationen kan inte separeras från systemet utan måste ses 
i relation till dess övriga delar. Snarare än att tala om subjekt och objekt 
talar vi om observatör och det observerade (Jönhill 1997, s.54) 

37 När vi talar om Luhmanns teori är det i själva verket flera olika teman som 

han berör. En del av hans bidrag har varit att skapa en komplex teori om sociala 

system och deras omvärld. Efter detta har han dessutom försökt utveckla en 

allmän teori om samhället som ett socialt system och beskrivit olika funktionellt 

differentierade system i samhället. 



84

Systemteori representerar trots sitt namn inte någon enskild teori utan 
är ett samlingsnamn för många olika tanketraditioner och modeller. En 
intressant fråga är då hur vi kan veta att Luhmanns systemteori är den 
rätta. Det vet vi knappast. Men frågan är inte heller fundamental för 
användningen av den. Luhmann gör inte ett ontologiskt ställningstagande 
om världens beskaffenhet, utan knyter snarare an till Latours perspektiv 
– målet är att vara en teoriteknik, vilket också detta skiljer hans idéer 
från Parsons mer totalitära ansatser. Luhmann anser att system är 
konstruerade, och inte reella. 

Vår betraktelse av sociala system måste dock vara en konstruktion av 
reellt opererande system, annars är det knappast relevant att diskutera 
systemperspektivet. Teorin syftar till att vara operativ, inte bara kritisk. 
Den ska ge operativt användbara analyser, d.v.s. försöka klargöra 
komplexa förlopp, men inte nödvändigtvis lösa problem.

Autopoesis

Autopoetiska system kan ses som en utveckling av självreglerande system. 
Ett självreglerande system handlar huvudsakligen om växelverkan och 
feedback (ofta används en termostat som exempel). Tanken om autopoesis 
går dock längre än att systemet är anpassningsbart med avseende på en rad 
parametrar, som ett enkelt reglersystem, utan innebär att hela systemet, 
både dess element och struktur, är självorganiserande. Som mycket annat 
inom systemteorin har den sitt ursprung ifrån biologisk forskning38. 

Ett autopoetiskt system producerar och reproducerar ständigt såväl sin 
egen struktur som sina egna element. Denna produktion sker internt 
i systemet. Systemet är även rekursivt, och kan i sin tur bestå av olika 
subsystem. För att förnya sig måste systemet ständigt se (observera) vilka 
möjligheter som finns utanför systemet och se vilka möjligheter som finns 
att ta hand om dessa. Det finns ingen given stabilitet i systemet, ingen 
tanke om balans och omformning. Systemet är alltid på väg någonstans, 
på väg att anpassa sig, genom kommunikation. 

38 Termen etablerades av Maturana & Varela under 1970-talet. Luhmanns 

användning av begreppet skiljer sig dock avsevärt från den ursprungliga 

användningen och innebörden.
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Ett system kan trots att det är slutet (mer om detta senare) ha strukturella 
kopplingar. Detta kan jämföras med den för läsaren förmodligen bekanta 
relationen mellan ett universitet och staten. Dessa aktörer är strukturellt 
kopplade i en liknande bemärkelse. Staten bidrar med finansiering och 
förvaltar ett regelverk som reglerar hur universiteten måste uppföra sig 
för att t.ex. behålla sin examinationsrätt. Staten kan genom att försöka 
förändra denna strukturella koppling försöka styra universitetets 
verksamhet i en viss riktning. 

Detta blir en störning för universitetet, det tvingar universitetet att 
anpassa sig. Men vi vet inte hur. Det kan vara så att universitetet omformar 
sina utbildningar i den riktning staten önskar, men det är möjligt 
att de i stället satsar på att rekrytera betalande studenter, genomföra 
uppdragsutbildningar eller bygga ett nytt universitet i en helt annan del 
av världen. Det är universitetets alla olika delar som var för sig beslutar 
hur de ska reagera på denna förändring. 

Ett autopoetiskt system bör inte betraktas som ett system som förändrar 
sig genom temporära övergångsfaser mellan olika stabila lägen (jfr 
Chia 1999). Förändring är en ständigt pågående process, ett flöde av 
möjligheter och observationer som utvecklar systemet. Det är systemet 
själv som reproducerar sin struktur och väljer hur det vill forma sig och 
definierar därmed sina egna gränser. Detta innebär dessutom att systemen 
har en form39, och det är genom denna form vi kan beskriva och betrakta 
system. Systemen interagerar med sin uppfattning av världen, inte med 
världen själv.

Systemet består således av en stor mängd personer som både observerar 
systemet och dess omgivning och själva väljer hur de vill förhålla sig till 
de observationer de gör. Andra delar av systemet kan försöka påverka 
genom kommunikation och genom att störa varje enskild person, men 
det är fortfarande upp till den enskilde att besluta hur man väljer att 
förändra eller inte förändra sitt beteende. 

I Interludium I: TAIS som ett autopoetiskt system i förändring beskrivs 
närmare hur vi kan betrakta försvarsforskningskomplexet som ett 
autopoetiskt system.

39 Luhmann tillämpar flera begrepp från Spencer Brown, bland annat form-

begreppet.
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Kommunikation och beslut

Parsons system bygger på handling som grundläggande systemoperation. 
Luhmann anser dock att den grundläggande operationen i ett socialt 
system inte är handlingen, utan kommunikationen. Kommunikationen 
producerar och reproducerar systemet och det blir därmed mer generellt 
än ett handlingsorienterat system (handling kan här betraktas som en 
speciell form av kommunikation40). Kommunikation är dessutom lättare 
att definiera än det mer komplexa handlingsbegreppet, det är lättare 
att koppla till sociala system och lättare att kombinera med tankar på 
autopoesis (Jönhill 1997, s.133).

Kommunikation är en ständigt pågående process och ger ständigt 
upphov till ny kommunikation – det är systemets mest grundläggande 
operation. Kommunikation innebär alltid ett val, vi väljer att tala om 
något specifikt, eftersom vi inte kan tala om allting alltid. 

Utifrån Luhmanns autopoetiska system innebär alla beslut en form 
av paradox eftersom det enbart är de frågor som är obeslutbara som 
vi beslutar om. Alla andra frågor innebär rena beräkningar (vägandet 
av fördelar mot nackdelar). Det är först när vi har flera alternativ med 
ekvivalenta meriter (eller okända sådana) som vi beslutar. Om det finns 
ett tydligt överlägset alternativ finns det inget behov av att överväga dem, 
beslutet skulle redan vara taget (Seidl 2005). Vi beslutar således alltid om 
det vi inte kan besluta om. Luhmanns begreppsvärld skiljer sig därigenom 
från användningen av beslutsbegreppet inom andra traditioner.

Trots denna omöjlighet tas dock beslut. Luhmann menar att ”[p]
ractitioners manage perfectly well with a suitable mix of sobriety and 
mystification” (Luhmann 2005, s.89) och diskuterar hur denna paradox 
i praktiken nystas upp, avparadoxeras. Luhmann beskriver lösningen av 
beslutsparadoxen just som att vi skjuter problemet längre bort tills vi inte 
längre ser paradoxen vilket gör att den inte längre hindrar beslutet.

Detta beskrivs närmare i Interludium II: Avparadoxering av beslutsparadoxen.

40 Dessa begrepp definieras utifrån Luhmanns system och måste ses som en 

del av detta ramverk, även om det i andra kontexter av vissa kan ifrågasättas.
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Funktionell differentiering med överbryggande 
organisationer

En aspekt som kännetecknar det moderna samhället är att det är 
funktionellt differentierat. Denna funktionella differentiering har gett 
oss möjlighet att hantera ett mer komplext samhälle och bidragit till en 
snabb utveckling.

Komplexiteten gör det omöjligt för alla delar av ett system att relatera 
till alla andra delar i systemet, så i de flesta system råder en selektiv 
komplexitet (Jönhill 1997, s.93). Denna begränsade förmåga att hantera 
komplexitet (upprätthålla kompletta komplexa system) leder till att en 
selektion tvingas fram. För att systemet ska fungera måste komplexiteten 
reduceras, och det ger systemet en form vi kan observera. Hur 
selektionsmöjligheterna i systemet fungerar är därför intressantare att 
studera än vilken grad av komplexitet som föreligger. 

Funktionsdifferentieringen leder till att kommunikation relateras 
till olika system genom gemensamma teman. Olika funktionellt 
differentierade system såsom politiker och forskare (funktioner) kan 
båda uttala sig om miljöproblem (tema), men inte träda in i varandras 
roller. Funktionsindelningen försvårar dock lösningen av problem som 
spänner över flera olika funktioner. Jönhill diskuterar detta utifrån 
miljöproblemen (1997, s.112), men även innovation förefaller ha en 
liknande karaktär.

Luhmanns organisationsteori ingår som en del av hans allmänna 
teori om sociala system och skiljer sig därför från sociologiska och 
organisationsteoretiska ansatser i viss mening. Organisationsteorin är 
mer avgränsad och tydligt definierad och en del i hans system, varför 
begreppet är svårt att allmänt jämföra med perspektiv som vilar på andra 
fundament även om ordet som sådant förekommer i många kontexter 
(Jönhill 1997, s.177). I Luhmanns system är organisation en specifik form 
för att reducera komplexitet. Eftersom organisationen är en inskränkning 
i handlingsmöjligheter begränsar den mängden kontingens och 
reducerar därmed komplexiteten. Luhmann skissar fyra grundläggande 
kännetecken för en organisation:

1. Medlemskap – Vi kan alltid avgöra (empiriskt) om en person ingår 
i organisationen eller ej.
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2. Program – Organisationen har en avgränsad uppgift, eller 
målsättning.

3. Tjänster och personal – För att uppnå organisationens mål behövs 
personer med positioner. Det är vanligtvis personal som innehar 
tjänster, där personerna är mer utbytbara än tjänsterna.

4. Beslut – Organisationens funktion är att fatta beslut. Beslut är 
organisationens form och medium. Alla beslut i en organisation 
baserar sig på andra beslut. Varje beslut är en transformation 
av kontingens. Ett beslut är en form av kommunikation som 
begränsar framtiden (limiting contingency). Innan beslutet tas är 
beslutsrymden öppen för många olika framtidsmodeller, men när 
beslutet tas väljer vi bort alternativ. (Hernes & Bakken 2003, s.37)

Organisationsbegreppet blir relevant i detta sammanhang eftersom det 
möjliggör överbryggning mellan funktioner i det funktionellt separerade 
systemet. En organisation kan bildas över gränserna mellan separerade 
funktioner och därigenom hantera problem som har beröringspunkter 
med flera olika delsystem. Organisationen är således en förutsättning 
för att kunna hantera den komplexitet som det funktionsdifferentierade 
samhället innebär.

Organisationer reproducerar sig genom beslut som tas genom 
hierarkiskt strukturerad kommunikation. Detta innebär dock inte att 
kommunikation i en organisation nödvändigtvis är hierarkisk, mycket 
kommunikation i organisationen är inte beslutsinriktad, eller sker inom 
funktioner snarare än hierarkier41. En organisation som inte längre 
fattar beslut, upphör att vara en organisation. Ingen större åtskillnad 
görs mellan formella och informella organisationer. Vi måste observera 
organisationens reella operationer, snarare än bara de formella. 

Produktutvecklings- och innovationsprocesser kännetecknas av att de 
involverar flera olika funktionsområden. Att ta en forskningsupptäckt 
från forskningens funktion och föra den vidare mot en produkt kräver 
överbryggning mellan flera olika typer av funktionssystem.

41 En längre diskussion kring detta återfinns i Seidl & Becker (2005).
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I Luhmanns termer skulle vi därför övergripande kunna beskriva 
produktutvecklingsprocessen som ett arbete med att överbrygga mellan 
olika funktioner i det differentierade samhället42. 

I Interludium III: Om möjligheten att innovera beskrivs hur TAIS-projekten 
försökt överbrygga mellan olika funktioner och vilka möjligheter de haft 
till detta då de inte bildat formella organisationer.

Slutenhet och kausalitet

Genom ett systemperspektiv frångår vi tanken på att objekt är isolerade 
och att de kan separeras från omvärlden och analyseras och diskuteras 
separat. Kvar står dock frågan i vilken utsträckning det system vi 
observerar bör betraktas som öppet eller slutet gentemot omvärlden. 
Denna åtskillnad mellan öppna och slutna system skiljer olika former av 
systemteori åt.

Ett öppet system ger oss en möjlighet att betrakta hela världen som ett 
trassel, fullt av aktörer som har relationer, en flytande värld på väg mot 
någon form av förändring. Ett öppet perspektiv skapar på så sätt mer 
dynamik. Tankar om det öppna systemets nödvändighet kommer delvis 
från termodynamikens andra lag som säger att slutna system alltid går 
mot ökad entropi och slutligen dör värmedöden. I ett biologiskt system 
är detta således relevant och eftersom flera av teorierna har sitt ursprung 
i detta område är de därför ofta öppna. Luhmann har dock lite till övers 
för att detta är relevant för just sociala system ”eftersom här ändå ingen 
hade räknat med värmedöd” (Jönhill 1997, s.117) .

Snarare skapar en öppenhet problem. Differens och distinktion är viktiga 
utgångspunkter i Luhmanns system. Om systemet är öppet, hur skapar vi 
då distinktioner? Det vi betraktar är således ett slutet system, ett system 
som har form och som kan avgränsas mot omvärlden. Det är först när vi 
kan skilja ut det från helheten som vi kan urskilja och observera det. Om 
systemet är öppet har det ingen form.

Slutenheten innebär att svaret på de intressanta frågorna – varför 
systemet utvecklas i en riktning – finns inom systemet (och kanske ännu 
mer intressant, varför det inte utvecklar sig i andra möjliga riktningar). 

42 Latour, Serres m.fl. skulle snarare tala om behovet av översättning 

(translation).
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Systemet är dock inte helt slutet från omvärlden, inga system kan fortleva 
utan kontakt med en extern miljö. Vi kan observera vad som händer i 
andra system eller i vår icke-systematiska omvärld. Omvärlden kan störa 
oss, och utöva olika former av tryck på oss. Men det är alltid systemet som 
väljer att omforma sig. Det är den i ständigt pågående regenereringen 
genom kommunikation som systemet formas. 

Vi kan beskriva detta som att systemet är operativt slutet, men kognitivt 
öppet.

Att systemet är operativt slutet innebär inte att det är oberoende av 
omvärlden. Även här kan vi använda universitetet som exempel. Om 
studenterna slutar att söka till universitetet upphör verksamheten. Men 
det är universitetet själv som kan välja att anpassa eller inte anpassa de 
kurser de erbjuder så att studenter fortsätter att söka. Detta perspektiv 
ställer frågan om styrning av system på sin spets. Förändringen kan 
ske på många sätt. Inte ens i en så pass tydlig strukturell koppling som 
stat®universitet kan vi tala om en tydlig kausalitet, även om vi har en viss 
förändring i åtanke när systemet störs.

Frågan om kausalitet (orsak–verkan) och attribution (vem styr vad?) blir 
genast mer komplicerad när vi betraktar ett socialt system. Frågan är om 
dessa begrepp ens är relevanta analysverktyg, eller om vi enbart behåller 
dem som koncept för att vi uppfattar dem som trygga och nödvändiga. 
Utan kausalitet och attribution, hur kan vi styra systemet? Eller, hur 
kan vi tala om vem som styr systemet, och vart? I systemteorin måste 
vi försöka betrakta hur snarare än att försöka fånga orsak och verkan�. 
Luhmann anser att vi helt måste separera tankar på funktionell ekvivalens 
och kausalitet.

Frågan om orsak och verkan svarar på frågan ”Varför?” 
Frågan om funktion svarar i princip på frågan ”Hur?” 
Genom att orientera forskningen från ”Varför” mot 
”Hur”, lämnar man frågor om grund eller begrundande 
till förmån för frågor om funktion. Och i förlängningen 
av funktionsorienteringen riktas fokus mot operationalitet. 
Det är en ”grund” till att kausalitet inte är ett huvudtema i 
systemteorin. 

(Jönhill 1997, s.105)
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System differentierar sig, organiserar sig och måste välja vad de gör. Vår 
fråga är således inte hur upprätthåller det sig utan hur förvandlar det sig? 
Med oändliga möjligheter till kombinationer av orsaker och verkningar 
är kausalitet huvudsakligen en konstruktion. 

I Interludium IV: Att störa ett slutet system diskuteras hur slutenheten 
begränsar våra möjligheter att styra dessa system, varför vi i stället för 
styrning bör prata om störning. 

Denna korta sammanfattning av Luhmanns systemsyn får bilda en 
bakgrund till en mer tillämpad användning av Luhmanns teoriteknik i 
senare delar av avhandlingen.





Del 2

I denna del börjar berättelsen om TAIS. För att förstå den miljö i vilken 
verksamheten har bedrivits beskrivs övergripande hur den svenska 
försvarssektorn ser ut (kapitel 6). Därefter presenteras TAIS-programmet, hur 
initiativet uppstod, hur anbud togs fram, hur projektförslag utvärderades och 
hur verksamheten organiserades på programnivå (kapitel 7).

I kapitel 8 beskrivs hur samverkan mellan FMV och Vinnova, två myndigheter 
med olika perspektiv, resulterar i att programmets beskrivning och mål fylls 
med flera motstridiga syften. Dessa motsättningar finns kvar när programmet 
formaliseras. Genom att undvika konkretisering av programmets mål kan det 
etableras trots dessa motsättningar. De oförenliga målen skjuts på så sätt vidare 
till de projekt som finansieras.
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6. Den svenska försvarssektorn
I detta kapitel beskrivs hur den svenska försvarssektorn ser ut och den 

miljö TAIS-programmet uppstod i.

TAIS-programmet utspelar sig i försvarssektorn, närmare bestämt i en 
form av försvarsforskningskomplex. Både denna sektor som helhet och 
finansiering av forskning inom denna industri har de senaste tio åren 
genomgått en stor omvandling. I detta avsnitt beskrivs de involverade 
aktörerna och hur denna omvandling påverkat dessa. 

Malena Britz beskriver i sin avhandling (Britz 2004) hur försvarsindustrin 
i Sverige under perioden 1989–2001 genomgått en genomgripande 
och politiskt sanktionerad europeisering. I slutet av kalla kriget var 
Sverige fortfarande neutralt och strävade efter en huvudsakligen statligt 
ägd, självförsörjande försvarsindustri som ett sätt att upprätthålla 
neutraliteten. Under mitten av 1990-talet förändrades detta i och med att 
materielförsörjningsfrågan blev till en politisk fråga. 

Britz hävdar att normer förändrades genom denna process som ledde 
till att Sverige inte behöver vara självförsörjande på försvarsmateriel 
utan även kan upprätthålla försvar genom samarbete med andra länder. 
Det kan ses som en utveckling från keynesianskt tänkande mot en mer 
marknadsekonomisk syn på försvarsmateriel, en utveckling som rådde i 
många europeiska länder vid denna tid.

Denna utveckling kan ses som en tilltagande europeisering. Ett exempel 
på detta var etablerandet av ett försvarssamarbete inom EU genom 
etablerandet av EDA (European Defence Agency) för ökat samarbete 
mellan medlemsländerna43. Denna process förändrade rollfördelningen 
mellan de traditionella organisationerna och påverkade deras identiteter.

The relationships between the actors in the traditional 
”Swedish model” changed, as some actors developed in 
a more European context than others; and where actor 
identities could no longer be taken for granted. 

(Britz 2004, s.ii)

43 Mer specifikt hur denna marknad skapades beskrivs utförligt i Britz 

avhandling.
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Som ett resultat av denna europeisering förändrades den svenska 
försvarsindustrin till att bli allt mer europeisk. Från att huvudsakligen ha 
bestått av statligt kontrollerade bolag såldes många av de större bolagen 
ut till utlandet under andra halvan av 90-talet44. Industribilden såg 
således helt annorlunda ut vid millennieskiftet än endast tio år tidigare. 
Britz påpekar att denna internationalisering så långt huvudsakligen 
rörde ägandet och endast i mindre utsträckning en övergång mot 
internationella projekt.

Ulf Landgren beskriver i en C-uppsats45 med undertiteln ”En 
irrationell process?” (Landgren 2006) hur den största förändringen av 
Försvarsmakten i modern tid beslutades och genomfördes. Landgrens 
respondenter indikerar att förändringen inte enbart hade sitt ursprung 
i att omvärldsbilden förändrats, utan att den genomfördes eftersom det 
fanns stora brister i kvalitet och tillgänglighet, vilket bl.a. uppdagades när 
Sverige skulle skicka en trupp till Balkan i början på 1990-talet.

Samtidigt fick vi kvitto på att kvalitén inte var som den 
skulle då vi skulle skicka svensktrupp till Balkan och 
behövde skramla ihop allt som fanns i mob-förråd för att 
rusta denna enda bataljon med t ex mörkerstridsutrustning.

(Intervjucitat från Landgren 2006, s.20)

Under 1990-talets första hälft genomfördes flera materielbeställningar 
för att modernisera Försvarsmakten. Samtidigt nåddes en punkt där 
teknikutvecklingen på den civila sidan börjat gå om den militära.

I mitten och senare delen av 1990-talet hade den civila 
utvecklingen nått en nivå då det blev nästan absurt att 
militära kommunikations- och ledningssystem var så 
föråldrade att de inte kunde jämföras på samma dag.

(Intervjucitat från Landgren 2006, s.21) 

44 Hägglunds köptes av British Alvis 1997, 35 % av Saab såldes till British 

Aerospace samma år. Kockums såldes till HDW år 1999, United Defence köpte 

Bofors.

45 De C-uppsatser som diskuteras i detta avsnitt utgör delar av 

Försvarshögskolans Chefsprogram, och är alltså skrivna av personer med militär 

erfarenhet.
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Ett första försök att omforma försvaret genomfördes i och med 
försvarsbeslutet 1996, men efter detta började diskussionen kring en 
mer långtgående Revolution in Military Affairs (RMA)46. Med hjälp av en 
amerikansk konsultfirma utreddes hur en svensk variant av konceptet 
skulle se ut. Detta redovisades direkt för försvarsministern 1998. Det 
var början på en omställning av försvaret från ett invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar.

Försvarsmakten beskrevs allt oftare som ett svart hål, dit mycket pengar 
gick men där mycket lite pengar blev kvar till operativ verksamhet när 
de fasta kostnaderna var betalda47. Under slutet av 90-talet initierades 
från politiskt håll en förändringsprocess av försvaret som ett resultat av 
att det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde bedömdes förändrat. 
Omställningsprocessen har drivits fram genom en rad försvarspolitiska 
riksdagsbeslut, bl.a. Totalförsvar i förnyelse (1996), Förändrad omvärld – 
omdanat försvar (1999), Det nya försvaret (2000) och Fortsatt förnyelse av 
totalförsvaret (2001). 

I Försvarsmaktens årsredovisning för år 2000 beskrivs den 
påbörjade organisationsförändringen som ”den mest genomgripande 
organisationsförändringen i Försvarsmakten sedan tidigt 
nittonhundratal” (Försvarsmakten 2001). Denna omställningsprocess 
kan anses fortgå än idag, eftersom varje försvarspolitiskt riksdagsbeslut 
ger nya instruktioner för hur försvarets omställning ska drivas vidare.

Landgrens studie visar samspelet mellan politisk vision och 
Försvarsmaktens praktiska verksamhet. Han visar hur Försvarsmakten 
själva drev fram förändringen och levererade underlag till den politiska 
styrningen som gjorde det möjligt för dem att få igenom beslut som 
följde deras linje.

Denna studie utspelar sig i anslutning till den svenska försvarsindustrin. 
Det är en industri som genomgår stora förändringar. Tidigare har 
Försvarsmakten utgjort en del av ett aktivt samarbete mellan stat och 
svensk industri (Eriksson & Lindgren 2003). De involverade aktörerna, 
Försvarsmakten, FMV, Försvarsdepartementet och försvarsindustrin 

46 RMA-begreppet och den svenska debatten beskrivs i skriften Revolution i 

det svenska försvaret (Moore 2000).

47 Detta diskuteras bland annat av Eva Haldén (1999; 2007).
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har haft ett mycket nära samarbete eftersom industrin varit statsägd och 
alla i viss utsträckning agerat gemensamt. Försvarsindustrin har fått 
uppdrag (och finansiering) för att utveckla en ny produkt, som sedan 
Försvarsmakten i princip garanterat att köpa. 

Detta har dock gradvis förändrats under den tid europeiseringen pågått 
och aktörernas roller gradvis förändrats från partners till konkurrenter 
eller åtminstone mer uttryckliga kund–leverantör-relationer. En annan 
bidragande faktor i denna omvandling är Sveriges inträde i EES/EG/EU 
och därmed införandet av hårdare regler kring offentlig upphandling för 
en större mängd produkter än tidigare, vilket var en orsak till en tydligare 
separation av FMV från Försvarsmakten år 1994. 

En FMV-anställd beskriver det i Britz avhandling som att den 
formella kontakten mellan FMV och företagen har försämrats, men att 
verksamheten upprätthålls som vanligt genom personliga relationer, trots 
en ökad diskreptans mellan formella och informella relationer:

The management level at FMV has lost overall contact with 
the companies, which is one reason why different demands 
for increased contacts with the companies have been raised. 
The companies, on the other hand, have good knowledge 
and close contacts with FMV’s administrators. In spite of 
quite a lot of organisational and other changes in the policy 
area the dominating trend has been ’business as usual’ 

(Britz 2004, s.169)

Samtidigt upplevde industrin en ökad frustration över avsaknad av strategi 
kring framtida inköp, vilket försvårade beslut om utvecklingsprojekt och 
därigenom uppfattades som ett hot mot en framtida försvarsindustri i 
Sverige. 

It also became clear that the combination of changes in 
the Armed Forces, in the organisation of FMV and in 
defence strategy, created uncertainty on industry’s side on 
what precisely was the new strategy. A clearer division of 
competence between the authorities and within FMV, as 
well as improved communications, were requested. 

(Britz 2004, s.179)
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Idag har synen på materielförsörjning ändrats och det talas om att materiel 
ska köpas från hyllan (Af Sandberg Andén 2008; Försvarsmakten 2007). 
Tanken är att det är billigare att köpa befintliga standardprodukter 
än att finansiera utveckling, eftersom den civila marknaden inom 
många områden idag ligger före den militära i teknikutvecklingen 
och att moderna försvarssystem i stor utsträckning kan utformas av 
massproducerade volymkomponenter (Commercial off-the-shelf, COTS).

Många stretar dock emot denna utveckling. Försvarsindustrin frågar 
sig vilken hylla de tror de ska köpa från, för det finns ingen hylla för 
u-båtar och pansarvagnar. Försvarsmakten presenterar kalkyler 
som visar hur egen utveckling blir billigare och initierar strategiska 
materielsamarbeten med våra grannländer. Idag står det relativt klart för 
alla aktörer att det är högst osannolikt att det från Försvarsmaktens sida 
beställs något större utvecklingsprojekt. Sverige är inte ensamt om att 
minska försvarsutgifter, det är en trend även i många andra länder. En 
viss utökning av europeiska utvecklingssamarbeten och EU-finansierade 
projekt sker, men exakt hur industrin i framtiden kommer att finansiera 
FoU är idag en i många avseenden öppen fråga. Försvarsindustrin i 
Sverige skär ner FoU-verksamhet med hänvisning till den förändrade 
materielförsörjningsstrategin (Saab 2009)48.

Maria Hedvall (2000) når en liknande slutsats i sin studie Hur påverkas 
försvarsindustrin av en förändrad materielförsörjning? där hon intervjuat 
representanter för de största försvarsindustriföretagen i Sverige. 
Problematiken att sälja en produkt till utlandet som den egna nationen 
inte själv köpt lyfts fram. Hon skriver:

Vad industrin är skeptisk till är att egenfinansiera utveckling 
av sådan ny teknik som man inte vet om den kommer att 
efterfrågas: eventuella vinster ligger så långt i framtiden 
och är så osäkra att man inte kan motivera risktagandet. De 
stora investeringarna i utveckling av ny teknik måste därför 
försvaret göra. 

(Hedvall 2000, s.9)

48 Det är dock svårt att dra stora slutsatser om försvarsindustrins framtid 

från detta, för samtidigt rapporteras t.ex. att svensk krigsmaterielexport ökade 

med 34 % under 2008 (O’Dwyer 2009).
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Militära produkter anses till stor del ha en annorlunda kravbild än civila 
produkter. Något förenklat kan sägas att civila produkter produceras 
i stora serier, där låg kostnad och nya funktioner är viktigare än 
robusthet och tillförlitlighet. Militära produkter ställer ofta strikta krav 
på just robusthet och tillförlitlighet. Flera produkter har extremt långa 
produktlivscykler (25–50 år) och tillverkas endast i ett fåtal exemplar. 

Det är lätt att hävda att försvarsindustrin är annorlunda. Att dess 
ekonomi har en egen logik, och är svår att jämföra med allmänna tankar 
om marknadsekonomi. Visst är det så att konkurrens ser annorlunda 
ut när affärer ofta måste ske via multilaterala avtal49. Strikta regelverk 
med krav på dokumentation och verifiering kan även det ställa till stora 
problem (Wiseman’s Wisdoms 2008)50.

Hur riskfördelningen ska se ut mellan industrin och staten i framtiden 
och vilken form av stöd som är lämpliga för att upprätthålla en svensk 
försvarsindustri och inte minst bevara en god kompetensnivå inom landet 
har diskuterats i flera av de försvarsinriktningsbeslut som togs under 
andra halvan av 90-talet och början av 2000-talet. Britz konstaterar att 
den stora omorganisationen av dessa aktörer skapat en osäkerhet kring 
identiteter och rollfördelning mellan aktörerna. En allt mer infekterad 
fråga är t.ex. vem som bör äga och förvalta de immateriella rättigheterna 
från de forskningsprojekt som finansieras.

Sammanfattningsvis kan den svenska försvarsindustrin sägas vara 
under snabb omvandling. Flera stora förändringar har nyligen utretts 
och beslutats men ännu ej fullt bottnat i den dagliga verksamheten. 
Denna förändringsprocess bör betraktas som en bakgrund till TAIS-
programmet.

6.1. Traditionen av teknikupphandling

Försvarsmakten har en lång tradition av att bedriva teknikupphandling. 
Genom historien har Sverige fått möjlighet att köpa försvarsmateriel 

49 Se t.ex. det faktum att turistresor till Sydafrika räknas som motköp till 

JAS-plan (Johnson & Resare 2007).

50 Wiseman är en anonym bloggare med central positionering i högkvarteret 

som skriver om vad som händer i Försvarsmakten
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billigt mot att industrin kunnat tjäna pengar på exporten av de produkter 
vars utveckling finansierats av staten. På senare tid har även exportavtal 
tecknats med FMV där de får licensintäkter för de produkter som 
exporteras. Ett ofta använt exempel är utvecklingen av Gripen som ett 
samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och Saab.

Genom feedback från användare fick forskningslaboratorium och 
universitet relevanta frågeställningar att arbeta med och resultaten kunde 
användas i industrins fortsatta utveckling. Ett ständigt flöde av både 
personal och kunskap mellan alla dessa aktörer har stimulerat denna 
industri under många år. Liknande fungerande utvecklingssamarbeten 
har förekommit inom flera områden vilket anses ha gett upphov till nya 
industriers snabba framväxt. De vanligast nämnda exemplen i Sverige 
är Asea/Vattenfall, Saab/FMV och Ericsson/Televerket, något som 
Fridlund har betecknat som utvecklingspar (Fridlund 1999). 

FMV beskriver själva denna tradition på sin hemsida om myndighetens 
arbete med upphandling:

FMV upphandlar både varor och tjänster. Upphandlingarna 
är till mycket stor del så kallade teknikupphandlingar. 
Ett vapensystem, till exempel ett flygplan, fartyg 
eller stridsvagnar, utvecklas i etapper under flera år. 
Anskaffningsarbetet innefattar bland annat studier av 
olika alternativ, utredningar, projektering, konstruktion, 
tillverkning och uppföljning. En stor del av upphandlingarna 
är kvalificerade konsulttjänster. 

(FMV 2006)

Försvarsmaktens arbete framhävs ofta som lyckade exempel på 
teknikupphandling i de utredningar och policyrapporter som genomförs 
idag med målsättning att implementera EU-direktiv i svensk praxis (se 
t.ex. Miljöstyrningsrådet Rapport 2008:10 – Teknikupphandling – verktyg 
för att främja innovationer och ny miljöteknik, (Miljöstyrningsverket 2008, 
s.25)). 
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6.2. Robotar och autonoma system i 
försvaret

Inom industrin har robotar länge använts för att montera produkter 
och är en viktig del av många fabriker. Dessa robotar är dock i stor 
utsträckning programmerade att utföra enkla kommandon (flytta objekt, 
svetsa, montera delar) och har ingen större form av egen intelligens.

Det pågår idag en ansenlig mängd forskning och produktutveckling 
centrerad kring robotteknologi. De produkter som finns på 
konsumentmarknaden är huvudsakligen enklare robotar som utför en 
enskild uppgift såsom dammsugning, gräsklippning, poolrengöring 
etc. Utvecklingen går dock snabbt framåt inom flera olika områden. 
Industrirobotar får allt mer intelligens, förmågor att röra sig och 
samarbeta (Economist 2008). Tjänsterobotar för att hjälpa äldre i vården 
är under utveckling och testning t.ex. i Japan. Mer avancerade sensorer 
installeras i nya bilar som ger dem möjlighet att hjälpa föraren. 

I framtiden hoppas man kunna framställa mer generella robotar som 
t.ex. kan bistå äldre, assistera i sjukvården och utföra mer avancerade 
uppgifter. Det finns dock fortfarande en stor skillnad i intelligens mellan 
de forskningsexperiment som visas i media och de produkter som finns 
på den kommersiella marknaden.

Autonoma intelligenta system har potential att i framtiden göra stor 
nytta även för försvaret. Syftet med att använda autonoma obemannade 
farkoster inom militären är att undvika uppdrag som är ”dirty, dull 
and dangerous” (Larsson 2005), d.v.s. uppdrag som är oattraktiva, 
tråkiga eller rent av farliga för människor. Den enskilt största fördelen 
med obemannade farkoster är att en eventuellt nedskjutning, krasch 
eller något annat problem enbart leder till förlust av materiel, inte av 
personal. Exempel på tillämpningar är transporter, övervakning och 
minröjning. Robotar skulle kunna åka i förväg och säkra ett område så att 
truppförflyttningar kan ske säkrare. Autonoma flygplan utrustade med 
kameror skulle snabbt kunna förflytta sig till ett område där rapporter 
om stridigheter förekommer och bekräfta eller dementera dessa.
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Vissa tror även att autonoma farkoster både kommer att leda till lägre 
personalbehov och lägre kostnader. Detta har dock ännu inte uppnåtts 
och vissa är tveksamma till om det någonsin kommer att hända 
eftersom piloter ersätts med operatörer och autonoma flygande farkoster 
(hädanefter UAV, Unmanned Aerial Vehicle) har lägre robusthet vilket 
leder till ökade kostnader när de måste ersättas (Dombrowski & Gholz 
2006). Utöver detta innebär autonomi en rad nya taktiska och operativa 
möjligheter. Det finns långtgående tankar på farkoster som autonomt 
kan utföra avancerade uppdrag genom att samarbeta i grupp. Förarlösa 
farkoster kan dessutom göra manövrar utan att ta hänsyn till vilka 
G-krafter piloten klarar.

Ett vanligt scenario som bygger på tanken kring det nätverksbaserade 
försvaret är möjligheten att skapa en gemensam bild över situationen 
(Common Operational Picture, COP), där olika autonoma farkoster kan 
leverera detaljerad information om situationen som sedan sprids till alla 
involverade aktörer så att alla beslut tas med samma information. 

Att införa autonoma farkoster i militära kontexter är inte alltid helt 
enkelt. I USA, den nation som har genomfört överlägset flest militära 
uppdrag med robotar, lever en infekterad debatt om vem som bör 
manövrera dessa (Iannotta 2008). Flygvapnet insisterar att flygande 
farkoster måste manövreras av piloter, även om ”Xbox-generationen” är 
bättre på att använda de moderna användargränssnitten som förenklar 
för piloten51. Konflikten har resulterat i att det nu utvecklas en parallell 
kontrollstation som mer exakt liknar en F-16-cockpit för att underlätta 
för piloterna, men därigenom elimineras en stor del av möjligheterna till 
ökad intelligens. 

På sikt hoppas man hitta civila tillämpningar för polis, räddningstjänst, 
kustbevakning och lantmäteri. För att detta ska vara möjligt måste dock 
farkosterna kunna certifieras för att användas i publikt luftrum, vilket 
har visat sig problematiskt. FMV bedömer i sin tekniska prognos att 
svårigheterna får anses betydande. Innan farkoster kan certifieras för att 
autonomt flyga runt i allmänt luftrum kan tester endast ske på avlysta 
områden (Larsson 2005). 

51 Tanken på att sätta en ung rekryt framför ännu ett tv-spel, men denna gång 

koppad till ett fullt bestyckat stridsflygplan kan givetvis verka problematisk
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För att UAVer ska bli användbara i militära situationer annat än för enkla 
spaningsuppdrag krävs en stor omställning i alla de system som används 
för kommunikation och informationsinsamling. Det nätverksbaserade 
försvaret innebär en förändring, både hur vi bedriver militära aktioner 
strategiskt och praktiskt, men även vilken typ av fordon, farkoster och 
övrigt materiel som behövs (Dombrowski & Gholz 2006). Utvecklingen 
tenderar att fokusera på utveckling av fysiska farkoster och endast i mindre 
utsträckning fokusera på den integration och de användargränssnitt som 
behövs för att ta dessa farkoster i bruk. 

Markfordon är mindre komplexa att utveckla än flygplan, då problem 
med certifiering för operation i luftrum inte finns i samma omfattning, 
samtidigt som de mekaniska konstruktionerna är mindre komplexa än för 
flygande fordon. Även för markfordon är USA den dominerande aktören. 
Den amerikanska militären satsar stort på Future Combat Systems (FCS), 
med en målsättning om att en tredjedel av alla militära markfordon ska 
vara obemannade år 201552. I Afghanistan och Irak används regelbundet 
fjärrstyrda robotar för spanings- och minröjningsuppdrag. I augusti 2007 
levererades den första fjärrstyrda roboten beväpnad med vapen som kan 
fjärravlösas (Sofge 2008).

I den svenska försvarsmakten har användningen av UAV:er ännu inte 
tagit fart. Visserligen genomförde FOA tidiga försök redan i slutet 
av 1960-talet med en farkost kallad Skatan, men det var först 1999 
som försvaret köpte in ett UAV-system. Det franska systemet Sperver 
köptes in i tre exemplar och kallas i det svenska försvaret för Ugglan. 
Dessa hanteras av försvarets UAV-centrum vid K3 i Karlsborg som är 
en del av krigsförbandets underrättelsebataljon (Försvarsmakten 2009a). 
Denna farkost har dock funnits vara för otymplig för att utnyttjas i 
internationella insatser och inköp av en ersättare planerades. Satsningen 
lades dock ner under slutet av 2008 (Karlberg 2008)53. 

Den enda obemannade farkost som används idag är de exemplar av 
den israeliska produkten Skylark som köpts in och används under 
beteckningen Falken (Lindbergh 2006). Till skillnad från Ugglan är 
Falken en liten farkost, stor som ett modellflygplan, som kan bäras av en 

52 Under 2009 har flera satsningar inom programmet blivit utsatta för 

neddragningar i finanskrisens spår.

53 För att senare tas upp igen efter att denna studie avslutats.
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soldat. Farkosten skickas iväg med hjälp av en ”gummisnodd” och kan 
genomföra enklare spaningsuppdrag och är tänkt att användas av Nordic 
Battlegroup.

Den framväxande marknaden kan förefalla splittrad, år 2005 fanns 43 
företag som var aktiva på UAV-marknaden. Trots denna spridning 
är den amerikanska marknaden överlägset mest attraktiv att komma 
in på. USA har ett tydligt försprång kring dessa farkoster, och har 
dessutom möjlighet att pröva de nya plattformar som utvecklas vid 
operativa scenarion i länder såsom Afghanistan och Irak. Vissa studier 
visar att upp till 90 % av all investering i UAV-teknologi, och 70 % av 
alla upphandlingar de kommande decennierna kommer från USA 
(Dombrowski & Gholz 2006). 

Utöver detta finansierar DARPA54 en rad utvecklingsprogram och håller 
årligen den prestigefulla tävlingen DARPA Grand Challenge, där olika 
forskarlag tävlar om höga priser med intelligenta fordon. Samtidigt 
som den svenska försvarsbudgeten krymper årligen har USA ökat 
försvarsmaktens utgifter för forskning och teknikutveckling med 75 % 
under perioden 2000–2005, vilket är i närheten av de nivåer som rådde 
under kalla kriget (James 2009)

I jämförelse med USA framstår den svenska satsning som diskuteras i 
denna avhandling som högst marginell. Under 2003 använde USA 394 
miljoner dollar till anskaffning av UAV:er och 805 miljoner till forskning 
och utveckling. Investeringarna förutspås överskrida tre miljarder dollar 
per år före år 2010 (Skyttmo 2004). Sverige har dock relevant kompetens 
inom flera olika delområden, dels genom FMV-finansierat arbete som 
FOI bedrivit, dels genom en rad samarbetsprojekt där olika Saab-bolag 
deltar. I FMVs tekniska prognos från år 2005 skriver de att:

För Sveriges del så är det främst de civila universiteten som 
håller på med UGV forskning. Industrin har börjat visa 
intresse men avvaktar medel från FMV, dvs. ingen intern 
företagsutveckling sker mot UGV området. 

(Larsson 2005)

54 Defence Advanced Research Projects Agency, en myndighet för 

finansiering av amerikansk teknologisk forskning inriktad mot militära 

användningsområden.



106

Major Magnus Bengtsson, som varit med och utrett framtida 
användningsområden för UAV:er, noterar en stor diskrepans mellan 
visionerna om framtida utveckling av dessa farkoster och hur de idag 
konstrueras och används i konflikter (Bengtsson 2008, s.4)55. De robotar 
och farkoster som används i praktiken idag har endast små inslag av 
autonomi. Huvudsakligen utgörs de av radiostyrda enheter som visserligen 
separerar föraren från farkosten, men i övrigt opereras manuellt och 
egentligen är spaningsrobotar som modifierats för att bära vapen. Ett 
exempel är den i Irak och Afghanistan välanvända vapenbestyckade 
UAV:n Predator som användes som spaningsrobot redan i Bosnien56 1996 
men som nu modifierats för att kunna släppa bomber57.

55 Denna uppsats innehåller en intressant genomgång av utvecklingen av 

UAV:er, både vad gäller visioner och plattformar för den intresserade.

56 Bengtsson nämner Gulfkriget 1991, men flera andra källor, inklusive 

amerikanska försvarsdepartementet, hävdar dock att det var i Bosnien de först 

användes (Kozaryn 1996; Singer 2009).

57 En läsvärd och välskriven bok om hur utvecklingen ser ut ifrån ett 

amerikanskt perspektiv är Wired for War (Singer 2009).
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7. TAIS-programmet
I detta kapitel beskrivs programmets bakgrund, hur projektförslag 

hämtades in, valdes ut och hur programmet sedan styrdes. 

TAIS är ett program som drivits av Försvarets materielverk (FMV). 
FMV är en statlig myndighet som arbetar med att förse Sveriges försvar 
och i viss mån andra myndigheter med materiel och inköpskompetens 
under devisen Teknik för Sveriges försvar. 

Myndigheten bildades år 1968 för att skapa en myndighet med ansvar 
att sköta hela Försvarsmaktens materielförsörjning. Verket hade vid 
studiens början ca 1800 anställda med en årlig omsättning på omkring 
18 miljarder kronor (FMV 2008). Organisationen har dock varit under 
nedskärning och verksamheten har renodlats löpande sedan dess 
bildning. 75 % av personalstyrkan har försvunnit under tiden (Svensson 
2008). Denna utveckling har blivit allt tydligare under studiens gång. 
Myndigheten har fått direktiv att minska sina myndighetskostnader med 
900 miljoner under perioden 2005–2009 (från 2,2 miljarder år 2004 till 1,3 
år 2009). 

Huvuddelen av de 1200 uppdrag som FMV erhåller från Försvarsmakten 
gäller inköp (och i vissa fall försäljning) av produkter och tjänster som 
behövs för Sveriges försvar. Man arbetar även med inköp av materiel till 
kustbevakningen samt medverkar vid försäljning av JAS-plan. En del av 
verksamheten berör dock forskning och teknikutveckling, så kallade FoT-
uppdrag, vilka har till uppgift att ”via studier, försök och demonstratorer 
analysera teknologier av potentiell vikt för Försvarsmaktens kommande 
materielanskaffningar” (FMV 2004), d.v.s. mer långsiktigt arbete med 
att analysera och driva teknikutveckling som i framtiden kan gagna det 
svenska försvaret.

FMV står inför fortsatt stora förändringar. Försvarets omställning från 
det traditionella invasionsförsvaret till ett insatsförsvar leder till minskat 
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materielbehov och besparingar. I samband med dessa omställningar har 
verket fått ett ökat uppdrag att arbeta med s.k. duala tillämpningar58 
av ny teknik och det är inom ramarna för detta uppdrag som TAIS-
programmet uppstått.

FMVs generaldirektör ser ett behov av att i större utsträckning arbeta med 
kommersialisering, ägande av immaterialrätter och öka avkastningen på 
all den teknologi vars utveckling FMV finansierat genom åren. Redan när 
det senaste nedskärningsbeslutet togs diskuterade FMVs GD möjligheten 
att i framtiden samarbeta med Vinnova för att hitta synergier (Holmgren 
2005). Denna vilja yttrar sig på olika sätt i FMVs omstruktureringsarbete, 
ett exempel är att Vinnovas dåvarande generaldirektör valdes in i FMVs 
styrelse. 

7.1. Programmets syfte och mål

Det finns många olika dokument som ligger till grund för TAIS-
programmet. Dokumenten har dessutom liknande, men något varierande 
skrivningar (strategidokument, regleringsbrev, budgetunderlag etc.). 
Dessutom ska dessa medel beredas i samarbete mellan Försvarsmakten, 
FMV och FOI som har olika syn på programmets syfte och innehåll. Det 
är därför svårt att få ett tydligt grepp om det underliggande syftet med 
dessa forskningsmedel. TAIS organiserades som en del av det särskilda 
forsknings- och teknologiutvecklingsprogrammet (FoT-programmet), 
som i en riksdagsrapport om försvarsforskningen beskrivs som:

Bakgrund: Ett antal FoT-områden har i dag verksamheter 
som är av mer generisk karaktär. Den övervägande delen 
av den nationella FoT-verksamheten inom dessa områden 
drivs huvudsakligen av kommersiella intressen utanför 
försvaret. Samtidigt finns det unika militära tillämpningar 
som inte kommer fram i den civila forskningen. För att öka 
nyttan av denna FoT-verksamhet ska ett utökat nationellt 
forskningssamarbete eftersträvas och med internationella 
förgreningar då detta är lämpligt och möjligt. Ett civil-
militärt synsätt ska appliceras. Strävan ska vara att lyfta 

58 Från engelskans dual-use, teknik som både kan användas till civila och 

militära ändamål.
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in idéer och koncept av mer generisk karaktär i FoT 
genom projektsamverkan med UoH, myndigheter inom 
totalförsvaret eller andra aktörer. När verksamheten 
ska övergå i specifika tillämpningar ska gruppen ge 
rekommendation om hur projekten bör fortsätta och hur 
vidare finansiering ska ske. 

Syfte: Att tillvarata civilt driven teknik i militära 
tillämpningar och utveckla lämplig teknik inom 
civil-militär ”dual-use”. Teknikutvecklingsprogram: 
Programmen kan genomföras i form av utlysningar eller 
riktade satsningar. Flera av programmen löper över fem 
år och har en mer forskningsinriktad första fas som sedan 
följs av en mer teknikutvecklande andra fas med målet att 
kunna demonstrera tekniken. 

(Riksdagen 2008, s.37)

Det är således en uppgift för FM/FMV att finansiera denna typ av 
verksamhet. Man vill bidra till att behålla kompetens inom området, 
både inom myndigheten och bland de deltagande aktörerna. Man 
vill också stärka industrin i landet, bidra till kunskapsutveckling och 
förhoppningsvis stimulera till nya lösningar som på sikt är intressanta för 
Försvarsmakten. 

Intresset är allmänt, men vem det är som ska inneha denna kunskap är i 
många fall otydligt. Både i de intervjuer jag genomfört och i utredningen 
som gjordes 2004 (Försvarsdepartementet 2004, s.248) betonas att det är 
svårt att sprida vidare de resultat som FoT-arbetet kommer fram till. Ett 
vanligt förekommande argument till detta är resursbrist eller ointresse 
från beställaren Försvarsmakten, som sällan har möjlighet att närvara 
på presentationer och liknande. När TAIS-dagen arrangerades hösten 
2007 närvarade exempelvis endast en person från Försvarsmakten. En 
person som var ansvarig för Försvarsmaktens samtliga 200 forsknings- 
och teknikutvecklingsprojekt59. 

59 Totalt spenderar Försvarsmakten årligen ca 1 miljard på olika forsknings- 

och teknikutvecklingsprojekt, vilket kan jämföras med TAIS planerade 20 

miljoner kr per år. Flera av programmen är större och mer renodlade på forskning 

eller teknikutveckling. TAIS kan därigenom beskrivas som ett undantag, eller 

ett experiment för att hitta nya arbetssätt.
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Samtidigt bygger programmet på att det är tydligt demonstrerbara 
resultat som sedan kan resultera i produkter. Under fas ett ska det 
huvudsakligen vara forskningsverksamhet, med god forskningshöjd. 
Efter avslutat projekt ska resultatet kunna demonstreras och kort därefter 
kunna produktifieras. 

Trots att FMV är en erfaren projektorganisation är denna roll ny. 
Man har länge agerat beställare både för materieinköp och för 
teknikutvecklingsprojekt. Även de olika större forskningsprogrammen 
har administrerats genom myndigheten, men denna form av mer styrda 
aktiva insatser som syftar till dual nytta och inriktning mot konkreta 
produkter är inte något som man har lång erfarenhet av. 

Detta märks genom att myndighetens väletablerade rutiner är utformade 
för att aktivt följa upp verksamhetens utveckling genom en earned 
value-baserad projektstyrningsmetod, leveransavtal som fokuserar 
på leveransgarantier och nyttjanderätter. Även i budgetomfattning 
är programmet mindre än både allmänna forsknings- och 
teknikutvecklingsprogram och många upphandlingar. 

7.2. Programmets uppkomst

År 2005 utarbetades inom FMV en teknisk prognos med syfte att förutspå 
utvecklingen för de närmaste 25 åren och då lättare kunna styra vilka 
forskningsområden som kan vara intressanta.

Denna tekniska prognos utarbetades av FMV i samarbete med 
FOI och baserar sig bland annat på att personer vid FMV, FOI och 
Försvarshögskolan (FHS) fick svara på en enkät om vilka teknikrelaterade 
utvecklingstendenser som de såg som viktiga för det framtida försvaret. 
I denna rapport fastslås bland annat att obemannade system kommer 
att få en allt större roll i försvaret och att ”en väsentligt ökad autonomi 
krävs för att de obemannade systemen ska bli mer användbara. En sådan 
utveckling drivs med stor kraft av flera länder, främst USA” (Larsson 
2005).

För att stimulera teknikutvecklingen genomfördes inom FMV tre 
förstudier kring olika teknikområden där ett skulle väljas för realisering. 
Under förstudien genomfördes en kartläggning av aktörer i Sverige och 
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en workshop hölls där en grupp nyckelpersoner var med och utformade 
programmet. Förslaget om autonoma intelligenta system vann denna 
utvärdering, men delar av en av de andra studierna lyftes in som ett 
separat spår i programmet (inriktning mot komponenter) som slutligen 
fick namnet Teknologier för Autonoma Intelligenta System (TAIS). Området 
valdes eftersom man ansåg att det hade kommit tillräckligt långt för att 
med en liten knuff kunna ge stora ringar på vattnet. Programmet är i 
teknikens framkant och tillåter spjutspetsforskning, men är samtidigt 
nära sina första kommersiella genombrott. Visionen för programmet var:

Att år 2015 ha teknik för autonoma egenskaper och 
intelligenta beteenden som kan erbjuda nya och förbättrade 
förmågor för både FM och det civila samhället. 

(Skyttmo 2005)

Syftet var att ta fram teknologier som ökar förmågan för olika farkoster 
att självständigt resonera, planera och fatta beslut utifrån en given 
målsättning. Forskningsförslagen skulle rymmas inom något av följande 
tre områden: 

•	 Designprinciper, d.v.s. riktlinjer för hur autonoma, intelligenta 
system bör utformas, hur de kan samverka med människor etc.

•	 Teknik, d.v.s. hård- och mjukvara samt metoder för att realisera 
eller demonstrera delar av autonoma intelligenta system.

•	 Komponenter, som kan möjliggöra nya tillämpningar inom 
autonoma intelligenta system.

För att ytterligare peka på att TAIS skiljde sig från tidigare FoT-projekt 
förkunnade utlysningen att huvuddelen av finansieringen ”skall läggas 
utanför försvarsmyndigheterna FMV, FOI och FHS.” 

Med den givna finansieringen planerade man att starta ca 5 projekt. 
Programmet delades in i två faser, där första fasen gick ut på att 
demonstrera de grundläggande resultaten varefter ett eller två av de mest 
lovande projekten skulle gå vidare till fas två med fokus på tillämpning, 
demonstrationer och kommersialisering. Pengarna skulle dock fördelas 
jämt över faserna, vilket då innebär att de projekt som överlevde urvalet 
till den andra fasen skulle få större resurser för att kunna bedriva mer 
kostsamt produktifieringsarbete.
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TAIS - tänkt tidlinje
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Projektansökningar lämnas in
mars 2006

Anbudsförfrågan publiceras
november 2005

Fas 1: 5 projekt får finansiering och arbetar 2,5 år

juni 2006 – december 2008

Fas 2: 1-2 projekt får finansiering ytterligare 2,5 år

januari 2009 – juli 2011

Figur 7.1: Tänkt tidslinje för de olika faserna

För att få in förslag på intressanta forskningsprojekt inom detta område 
skickades en utlysning ut i form av en Request For Information (RFI), där 
forskare och forskningsgrupper ombads inkomma med förslag på 
forskningsuppdrag som vore intressanta att genomföra inom ramarna 
för programmet. 

7.3. Vinnova kommer in i programmet

Hösten 2005, när utlysningen precis skulle skickas ut, ändrades 
förutsättningarna för programmet till att bli ett samarbete med 
myndigheten Vinnova60. 

FMV-PL: Då skulle vi förhandla med Vinnova och suck. [..] 
där hade vi suttit en hel dag och ältat varje ord och när vi 
med en suck gick hem framåt fem då, och äntligen är i mål, 
så börjar de om dagen efter. Då har de kommit på att det 
där var inte helt bra. 

(Intervju med projektledare FMV, 2 maj 2007)

Bakgrundsarbetet har helt bedrivits av FMV och det var först när hela 
anbudsförfrågan (RFI) för inhämtning av förslag var färdigskriven som 

60 Exakt hur kopplingen genomfördes i praktiken är otydligt: vissa personer 

säger att Vinnovarepresentanten i styrgruppen blev intresserad i slutet, andra att 

det först kom in en Vinnova-representant i denna grupp efter att kontakten med 

Vinnova var etablerad.
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Vinnova blev engagerade i programmet, och man var tvungen att börja 
om med formuleringar och diskussioner om ur det hela skulle läggas upp.

Det är ingen större hemlighet att de båda myndigheternas 
generaldirektörer kommer väl överens. Historien om hur TAIS-
samarbetet uppstod berättas av flera personer.

FMV-styrgruppsmedlem: Men ursprungligen varför 
Vinnova kom med berodde nog på att man på 
generaldirektörsnivå mellan Vinnova och FMV träffades 
på en middag och tyckte att det var trevligt att samarbeta 
och då ska man hitta något att samarbeta kring. Och då blev 
det här nu aktuellt. 

(Intervju med styrgruppsmedlem, 31 oktober 2007)

Under flera intervjuer med olika personer förklaras TAIS-programmet 
med att Vinnova och FMV ville göra något gemensamt. Ett exempel 
på den rådande synen kan läsas i en intervju med Vinnovas dåvarande 
generaldirektör Per Eriksson i FMVs tidning Protec (Peterson 2008). 
Eriksson anser att det finns utmärkta möjligheter för ökade duala 
tillämpningar och samverkan mellan de två myndigheterna. Han passar 
även på att kritisera de tänkta planerna på att beställa allt mer från hyllan: 

– Kortsiktigt sparas pengar men långsiktigt blir Sverige 
mindre konkurrenskraftigt. Bestämmer man sig för att 
vara trea eller fyra så är det väl OK. 

Per Eriksson anser uppenbart att ambitionerna bör vara 
högre. Han vill se mer av beställningar av den typ han kallar 
innovationsupphandlingar, dvs. upphandling inkl. FoU. 

– Det innebär att beställa något som inte finns, vilket kan 
vara svårt. Men där kommer den civila sidan exempelvis 
Vinnova in som ett stöd för att granska FoU-delen, det är 
där vi har vår kärnkompetens. Sverige borde återerövra 
denna typ av upphandling. 

(Peterson 2008)

TAIS kan betraktas utifrån dessa ögon, som ett försök att få den FMV-
finansierade forskningen att komma närmare kommersialisering och 
att ge tydligare nytta genom duala tillämpningar. Målet är då alltså att 
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inte bara passivt köpa in befintliga produkter utan ta en mer aktiv roll i 
innovationssystemet genom t.ex. innovativ upphandling.

Efter mindre justeringar av anbudsförfrågan publicerades den, men nu 
som en gemensam utlysning av FMV med stöd av Vinnova. Utlysningen 
spreds nu även via Vinnovas kanaler. Genom Vinnovas medverkan 
betonades att samtliga projekt skulle tydliggöra hur man tänkt skapa 
både civil och militär nytta utifrån de projekt som föreslogs samt att 
det skulle framgå hur de resultat som uppstod skulle kommersialiseras. 
Ansökan betonade att:

VINNOVA samarbetar med FMV inom TAIS. 
VINNOVA:s syfte är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige 
genom att stödja civila tillämpningar framtagna inom TAIS 
där autonoma egenskaper ger ett mervärde. 

(Skyttmo 2005) 

7.4. Urvalsprocessen

Totalt inkom 45 ansökningar till TAIS. Dessa ansökningar utvärderades 
av en grupp på totalt fem personer: två personer från FMV, två personer 
från Vinnova samt en person från FOI.

Utvärderingsprocessen ägde rum under våren 2006 i en serie om totalt 
7 möten61. Först diskuterades vilken urvalsmetod som skulle användas. 
Det beslutades att man skulle poängsätta ansökningarna utifrån de 10 
kriterier som användes i anbudsförfrågan och att dessa skulle ges olika 
tyngd beroende på hur viktiga de ansågs vara.

De flesta projekten bestod av samarbeten mellan 3–4 organisationer. 
Den enskilt mest aktiva organisationen i ansökningsprocessen var FOI 
vars olika institutioner sammanlagt fanns representerade i nära hälften 
av projekten (19 st.). Även de personer som nämns i ansökningarna 
förekommer i flera projekt. En person deltar i hela sju ansökningar, flera 
personer förekommer på tre eller fler ansökningar. Det förekommer 
även att samma person har anknytning till flera olika organisationer.

61 Se bilaga 1 för mötesdetaljer.
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När urvalsgruppen samlades för att gå igenom ansökningarna 
konstaterades att de huvudsakligen bestod av tidigare kända aktörer. Även 
de enkäter som skickats till alla sökande projekt indikerar att projekten 
uppstod genom befintliga personrelationer mellan organisationer som 
samarbetat länge.

Kriterium
Vikt i 
utvärdering

1. Förslaget skall ha uttalad inriktning mot 
teknologier för autonoma intelligenta system.

10

2. Nyttan för Försvarsmakten skall visas. 6

3. Nyttan för det civila samhället skall visas. 6

4. Förslaget skall ha teknikhöjd inom teknikområdet 
autonoma och intelligenta system.

8

5.

Förslaget skall vara realiserbart och möjligt att 
genomföra enligt plan avseende resurser, tid och 
med den bakgrundsinformation som finns och är 
nödvändig för genomförandet.

- (Pass/Fail)

6.
Mål, tillvägagångssätt och förväntat resultat skall 
vara tydligt formulerade i förslaget och vara 
uppföljningsbara.

- (Pass/Fail)

7.

Forskningsgrupperna skall ha tillräcklig 
storlek och dokumenterad relevant erfarenhet, 
samverkan mellan forskargrupper och/eller 
industri ses positivt.

7

8.
Verksamheten skall bidra till spridning och 
nyttiggörande av kunskaper till både försvars- och 
civila mottagare. Hur detta utförs ska anges.

8

9. Forskningsledaren bör ha dokumenterad och 
relevant erfarenhet inom området.

5

10. Förslaget bör visa på hur civila drivkrafter 
utnyttjas i teknikutvecklingen.

7

Figur 7.2: Utvärderingskriterier

Samtliga personer i urvalsgruppen betygssatte samtliga kriterier och 
avvikelser i betyg mellan gruppmedlemmarna diskuterades under 
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flera möten. Detta innebar således t.ex. att representanter från Vinnova 
betygssatte nyttan för Försvarsmakten, och omvänt. 

Den enda person med djup teknisk kompetens i urvalet utgjordes av en 
representant från FOI, en organisation som även fanns representerad i 
nära hälften av projekten (19 st.). Jämkningen skedde genom att de olika 
personernas betygssättningar sammanställdes inför mötet och de betyg 
som avvek mest från medelbetyget diskuterades. 

Jag gick på att det var teknikhöjd, för jag känner inte till 
det fältet.

Jag har satt mer ettor och femmor än er som håller er mer 
kring medel. Jag har t.ex. jobbat i det här området i 10 år 
och är inte särskilt imponerad. Och så känner jag de här 
personerna och vad de är kapabla till och inte. 

(Bedömningsmöten, våren 2006)

Eftersom olika personer hade olika kompetens hände ofta att den med 
fackkompetens inom ett visst område ansågs ha störst insikt, varefter de 
andra justerade sina betyg i den riktningen.

Person 1: Vi haft kontakt med honom kring radar.

Person 2: Jag känner honom inte, mer än vad som står i 
dokumentet. 

Person 3: Inte jag heller. När du känner så, är jag villig att 
ompröva. 

(Bedömningsmöten, våren 2006)

Inledningsvis fanns en tanke om att man skulle försöka sätta samman 
projektförslag för att försöka uppnå en helhet. De betyg som sattes 
skulle således utgöra en bas till ett mer selektivt urval, t.ex. fokusering på 
markgående eller flygande farkoster, för att på så sätt få synergier mellan 
olika projekt och komma närmare en tänkt produkt. Slutligen enades 
man dock kring vad som kallades ett ”breddförslag”, vilket i realiteten 
innebar de fem projekt som nått högst poäng i utvärderingsarbetet.

Utvärderingsgruppen avslutade sitt arbete och FMV sammanställde en 
slutrapport med rekommendationen som överlämnades till programmets 
styrgrupp för beslut.
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7.5. Problem i styrgruppen

Programmets styrgrupp var inte utsedd särskilt för detta ändamål utan 
var samma styrgrupp som användes för FMVs andra särskilda forsknings- 
och teknikutvecklingsprojekt. I styrgruppen fanns representanter från 
fem myndigheter: FMV, Försvarsmakten, Försvarshögskolan, FOI och 
Vinnova.

När ”breddförslaget” presenterades i styrgruppen uppstod dock kritik. 
Delvis berodde detta på diskussioner i styrgruppen kring hur urvalet 
hade genomförts och vilka projekt som var nydanande och ej. En av 
personerna i styrgruppen reserverade sig mot besluten och lämnade 
gruppen.

Avgående medlem i styrgruppen: Den ende med teknisk 
kompetens i utvärderingsgruppen var FOI. Och [då] FOI 
var en utomordentligt tydlig part och deltagare i samtliga 
projekt här då, tyckte jag inte bara att det var osnyggt, det 
var omoraliskt. 

(Intervju med styrgruppsmedlem, 31 oktober 2007)

Det faktum att FOI deltog i utvärderingsprocessen mötte också stor 
kritik i den enkät till samtliga projekt som genomfördes efter att 
urvalsprocessen avslutas.

En annan orsak till kritiken från styrgruppsmedlemmen var det faktum 
att det sent påkomna samarbetet med Vinnova innebar en kraftig 
förändring av verksamheten, utan att effekterna av detta diskuterades.

Avgående medlem i styrgruppen: Då kom det in en 
representant från Vinnova i beredningsgruppen som inte 
tidigare suttit där. Och det är fullt klart att det, enligt mitt 
sätt att se det, högst avsevärt påverkade inriktningen av de 
projekt vi sedermera tog. 

[…]

Då tyckte jag […] att man lämnade forskningsarenan i det 
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hela [och] gjorde kortsiktiga rea-studier62 som jag brukar 
kalla detta, för där då Vinnova mycket tydligt talade om 
att man ville se innovationsbiten i det hela, och se att det 
realiserades, patenterbarheten, […]. 

Och den aspekten kom in tydligt som skiljde [sig] ifrån den 
tidigare försvarsforskningen då man såg mer långsiktigt 
[…] 

Idag, i och med att Vinnova kom in, så blev det en annan 
inriktning. Jag säger inte att det är fel, men det blev utan 
tvekan en stor påverkan.

(Intervju med styrgruppsmedlem, 31 oktober 2007)

Detta gjorde att det krävdes flera möten för att besluta om finansiering, 
och kompletteringar begärdes av urvalsgruppen. Man utförde till 
exempel en känslighetsanalys där FOIs resultat togs bort, vilket visade att 
resultaten inte påverkats av deras medverkan63. I och med att personen 
som reserverade sig lämnade gruppen i protest kunde beslut tas i två 
omgångar om att starta projekten64. Det femte projektet byttes dock ut 
under dessa diskussioner och ersattes av det projekt som kom på plats 10 
i poänglistan65.

Urvalsprocessen var ursprungligen planerad att pågå fram till juni 2006, 
men det formella beslutet dröjde och projektstart skedde för de flesta 
projekten först under november samma år. De fem valda projekten var:

62 Realiserbarhetsstudie, syftar till att visa att den tekniska lösningen är 

möjlig.

63 Eftersom resultaten jämkades under urvalsmötena är det inte heller att 

förvänta att resultatet avviker drastiskt om en persons betyg tas bort, vilket dock 

inte säger något om hur processen påverkats av denne.

64 Personen betraktades av de andra som missnöjd över att hans organisation 

som också ansökt inte hade fått några projekt.

65 Den exakta orsaken till detta har inte gått att utreda.
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Projektnamn Målsättning Deltagare

Komponentprojektet

Projektet tar fram kretsar för 

att möjliggöra radarsystem 

på UAV:er med avsevärt 

lägre energiförbrukning än 

idag.

Samarbete mellan 

forskningsinstitut, 

universitet och 

industri.

Institutprojektet

Projektet tar fram algoritmer 

för positionering vid 

patrullering. Målet är 

övervakningsrobotar som 

på ett optimalt sätt i grupp 

täcker ett bevakningsområde.

Projektet 

drivs av ett 

forskningsinstitut 

i samarbete med 

industri och 

universitet.

Doktorandprojektet

Projektet utvecklar teknologi 

för en robot som kan åka 

före trupptransporter och 

spana. Ett viktigt inslag är att 

realisera dessa teknologier i 

fysiska demonstratorer.

Projektet drivs 

av ett universitet 

i samarbete med 

forskningsinstitut.

Fortsättningsprojektet

Projektet ska demonstrera 

tillämpningar för 

certifierbara autonoma 

UAV:er. Huvudscenariot 

är att en farkost ska flyga 

framför en trupp under 

förflyttning och självständigt 

kunna prioritera och utföra 

uppdrag.

Projektet 

drivs av ett 

forskningsinstitut 

med universitet 

och två 

industripartners 

som 

underleverantörer.

Robotföretaget

Projektet försöker bygga 

en generell lärande 

robotplattform som kan 

anpassa sig till situationen 

och lära sig genom 

resonerande.

Projektet 

bedrivs inom 

ramarna för ett 
uppstartsföretag.

Figur 7.3: De valda projekten

Verksamheten i dessa projekt kommer att presenteras mer utförligt i del 
3.
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7.6. FMVs styrning

Under hösten 2006 utfärdades de formella beställningarna till 
projektgrupperna och de flesta påbörjade sitt arbete under november–
december. FMV medverkade på projektens uppstartsdagar eller träffade 
på annat sätt de olika projekten och berättade om TAIS, hur rapportering 
skulle ske och andra praktiska detaljer. 

Därefter fick projekten arbeta självständigt. Finansieringen betraktades 
som fastslagen för fas ett och om inga stora avvikelser skedde så skulle 
projekten få ro att arbeta fram till projektets halvtidsbrytpunkt. Ibland 
besökte FMV även projekten när de hade demonstrationer eller andra 
projektmöten. Efter ett års arbete anordnades en s.k. TAIS-dag där 
projekten under en dag fick presentera sina projekt för varandra och för 
intresserade representanter från uppdragsgivarna. 

Huvudsakligen har FMV förhållit sig passiva under projektets gång och 
projekten har uppfattat det som svårt att få besked och styrning från 
FMV kring vilka delar de ser som viktiga och hur de ser på framtiden. 
Projekten har inte heller fått några större möjligheter att utnyttja de 
kontaktnät som FMV besitter för att få kontakt med Försvarsmakten 
eller andra organisationer.

7.7. Samarbetet med Vinnova etableras 
aldrig

Trots att de båda myndigheterna har skrivit en gemensam anbudsförfrågan 
står FMV för hela finansieringen under första fasen. Vinnovas deltagande 
skulle först ske i projektets andra fas och då med pengar öronmärkta för 
kommersialisering66. Vinnova medverkade i urvalsprocessen men har 
därefter inte formellt deltagit i projektet67. Under projektets första fas 
(2,5 år) har Vinnova inte varit en aktiv part av programmet. Inte heller 
utnyttjades denna tid till att försöka lösa de samarbetsproblem som 

66 Av de 100 miljoner programmet planerades omfatta var det tänkt att FMV 

skulle stå för 90, och Vinnova 10. Inte heller detta framgick av utlysningen.

67 Vissa informella kontakter har upprätthållits mellan myndigheterna, bl.a. 

genom samarbete i ett annat forskningsprogram.
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identifierades redan hösten 2005 med regelverk i konflikt och olika syn 
på t.ex. immaterialrätt. 

När mer konkreta diskussioner inför fas två började föras under 2008 
föreföll Vinnovas intresse ha svalnat. Det blir otydligt vem på Vinnova 
som är motpart. Diskussionerna drog ut på tiden och något samarbete 
etablerades aldrig. 

7.8. Urval av projekt inför fas två

När projekten slutrapporterade sitt arbete efter programmets första fas 
betraktades TAIS som mycket lyckat utifrån FMVs utvärderingskriterier. 
TAIS levererade resultat i tid och inom budget i enlighet med de 
styrdokument som fanns. Flertalet intressanta forskningsresultat 
uppnåddes och ett antal publikationer kan relateras till finansieringen.

Målsättningen för övergången mellan fas ett och två var att inget 
tidsglapp skulle uppstå. De personer som intervjuats med erfarenhet 
av denna typ av FMV-ledda projekt noterade redan inledningsvis en 
skepsis mot detta. Försenade beslut föreföll vara något de var vana vid. 
Så blev även fallet i detta program. Under 2008 uppfattade projekten 
en tilltagande frustration i sina försök att få reda på hur urvalet till fas 
två skulle ske och på vilka kriterier. I samband med detta fick FMVs 
ursprunglige projektledare andra arbetsuppgifter och kommunikationen 
avtog ytterligare. Problemet med att få tydliga svar från Vinnova bidrog 
till tystnad och förseningar.

Efter kritiken mot urvalsprocessen i fas ett planerade FMV att utnyttja 
Vinnovas utvärderingsexpertis. Vinnova skulle tillsätta expertgrupper 
och utvärdera förslagen, vilket FMV sedan tänkte komplettera med 
kriterier som t.ex. nytta för Försvarsmakten. Till slut skickade FMV ut 
en egen förfrågan om förslag inför fas två utan Vinnovas medverkan och 
utvärderade själva projektens resultat och deras förslag för fortsättning 
under ett par interna möten under våren 2009, då ett projekt valdes ut för 
fortsatt finansiering.

En start av fas två som då i realiteten tidigast kunde ske under senhösten 
2009 skulle innebära stora problem för det kvarvarande projektet att 
åter starta upp och fortsätta arbetet. De större organisationer som deltar 
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har en viss förmåga att hantera dessa glapp och är i viss mån vana att 
förseningar uppstår kring beslut om FoT-verksamhet, men för mindre 
företag vars fortlevnad är kopplad till en eventuell fortsatt finansiering är 
nio månaders avsaknad av finansiering mycket svårhanterligt.

I juni 2009 meddelades projekten om vilket projekt som gått vidare men 
att formellt beslut om finansiering ännu inte hade tagits. Innan detta 
beslut kunde tas slutade dock historien om TAIS i augusti 2009 på grund 
av ytterligare stora nedskärningar. 

7.9. Diskussioner om immaterialrätt

En diskussion under programmets utformning har varit hur immateriella 
rättigheter ska hanteras, både gentemot finansiären FMV och mellan de 
olika organisationerna som samarbetar i de olika projekten.

FMVs generaldirektör har flera gånger uttalat en stark åsikt att 
myndigheten i högre utsträckning bör ta en aktiv roll i de teknologier som 
utvecklas genom deras finansiering. Under många år har man finansierat 
forskning och utvecklingsprojekt som resulterat i stora exportintäkter för 
försvarsindustrin. Som ett led i att myndigheten skärs ner, ser man en 
möjlighet att omforma sin verksamhet till att förvalta och exploatera den 
teknik vars utveckling man finansierat. 

Jag: Immaterialrättigheter, är det något som ni haft en 
uttänkt strategi kring, ni har ju använt er av standardavtalet.

Chef, FMV: Vi brukar ju normalt kräva nyttjanderätten 
men [äganderätten] kan även stanna hos den som tagit fram 
det hela. Nu har ju vår GD givit direktiv att vi ska stärka 
äganderätten, men det är mer bara i allmänna ordalag, det 
har inte kommit ut något tydligt.

Jag: Så det finns en tanke där att man i framtiden också 
ska sitta och äga ett antal patent som kommit fram genom 
programmet?
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Chef, FMV: Ja, jag vet inte om det är så mycket tanke 
bakom eller om det är mer höftskott, det där... är inte så lätt 
att hantera. 

(Intervju, 4 april 2007)

Detta har i TAIS-programmets början huvudsakligen formulerats i 
allmänna ordalag, och uppfattats av en del av organisationen, samtidigt 
som andra personer inte fullt ut tagit till sig det.

Projektledare, FMV: Då tänkte vi så här, att vi köper på 
oss, alltså vi betalar patentansökningskostnad och köper 
patenten, finansierar patentansökan. Och uttrycker en 
intention att vi ska ge bort den utan kostnad till den som 
tänker använda [patentet], och inte bara till en, utan till de 
som vill använda det. 

För vi har inget intresse att ligga på några patent. 

(Intervju, 2 maj 2007)

När programmet utformades hade man således en avsikt att ta över 
äganderätten av alla resultat från projekten, men dessa skulle göras 
fritt tillgängliga för dem som var intresserade att utnyttja dessa. Detta 
upplägg var dock inte praktiskt genomförbart.

Projektledare, FMV: Det vart krångligt när man började 
prata med juristerna, så det var inte så lätt man kunde tro. 
På högskolan finns det något som heter lärarundantag, att 
de får också behålla sina patent under vissa förutsättningar 
och industrin har en helt annan syn på det där […]. 

Så där har man ett mischmasch mellan olika traditioner, så då 
släppte vi taget och orkade inte. Så vi sa att FMVs allmänna 
avtal gäller och där förbehåller sig FMV nyttjanderätten, 
inte äganderätten. (Intervju 2 maj 2007)

I slutändan formulerades den anbudsförfrågan som togs fram så att 
myndighetens allmänna leveransavtal gällde, där myndigheten har 
nyttjanderätt, men inte äganderätt till det som utvecklats med hjälp 
av dessa medel, och man lämnade åt projekten att själva diskutera och 
formulera sina respektive överenskommelser.
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Detta var dock långt ifrån enkelt. Diskussionen kring immateriella 
rättigheter påverkar även övriga inblandade organisationer. På universitet 
försöker innovationsavdelningar uppmuntra forskare att patentera sina 
forskningsresultat och kommersialisera uppfinningar. Kommersiella 
företag, speciellt de större försvarsindustriföretagen, bedriver mycket 
arbete just för att säkra och skydda immateriella tillgångar.

Även på FOI har den nya generaldirektören uttalat dels att man 
ska försöka få in en större andel civila kunder, dels försöka få större 
möjligheter att själva knoppa av företag och bättre utnyttja all den 
immateriella kunskap som finns i organisationen. Även här finns olika 
åsikter bland de anställda i vilken omfattning förändringen sker. 

Projektledare, fortsättningsprojektet: Njae, lyssnar man 
på generaldirektören så är de väldigt inne på att försöka 
kommersialisera oss på så sätt att vi säljer vår kunskap som 
vi har samlat på oss via [FM/FMV-medel]. 

Och jag tycker att det är lite konstigt överhuvudtaget, att 
det kan till och med ses som att det kan bli en skev marknad 
gentemot andra konsultfirmor som inte sitter och har sina 
[FM/FMV-medel]. 

[…]

Nej, jag säger inte att det är enkelt. Det vore faktiskt mycket 
lättare att säga bara nej, vi forskar och ni säljer. Samtidigt 
så ser jag att pengarna, det blir mindre och mindre och 
mindre, så man måste börja se vart kan vi hämta hem saker. 

(Intervju, 8 maj 2007)

För industrin blir detta en allt mer infekterad fråga som bevakas; 
immateriella rättigheter måste säkras för att man ska kunna använda 
resultaten.

Chef, industripartner: Ja, näe, den där utvecklingen är ju 
väldigt viktig för oss att följa då. Jag menar det är a och o 
för oss att kunna äga våra resultat. Det är ju alltid en viktig 
parameter när man beslutar sig för att gå in i alla projekt. 
Vad kommer att hända med dom resultat som vi tar fram. 



125

Vi måste ju äga dem egentligen för att kunna ha nytta av 
det. 

Så det blir ju en balansgång och den kommer att bli mer och 
mer intrikat. […] Det är bara industrin egentligen som kan 
få någon riktig utväxling på det. Jag menar [institutet] och 
FMV. Det kan bli att man sitter med fina papper. 

(Intervju, 12 december 2007)

Alla aktörer i projekten bryr sig dock inte om frågorna om immaterialrätt. 
Många brinner för sina arbetsuppgifter och anser inte att det är en fråga 
som berör dem: ”Det finns säkert någon jurist som kan sådant” (Intervju 
8 maj 2007).
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8. Analys: Att producera innovation
I detta kapitel beskrivs hur de vaga modellerna för innovationsproduktion, 
när de översätts in i TAIS syften och mål, resulterar i att programmet 
fylls av flera motstridiga syften. Dessa motsättningar löses inte upp när 

programmet formaliseras, utan i stället skjuts de vidare till projekten.

Interludium I: 
Försvarsforskningskomplexet som ett 

autopoetiskt system i förändring

Institut

Univ.

FMV

Staten

Industri

Försv.

Figur 8.1: Ett autopoetiskt system med ständigt pågående 
observationer och operationer
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I ett autopoetiskt system väljer samtliga inblandade personer själva 
hur de vill agera och kommunicera baserat på hur de observerar 
sin kringliggande omgivning. Vi har således ett relativt löst 
kopplat system där organisationer byggs upp av de individer som 
är inkluderade i organisationen och där det inte är nödvändigt att 
olika personer i samma organisation uppfattar sin omgivning på 
samma sätt.

Den svenska försvarsindustrin har historiskt sett arbetat i tätt 
samarbete med staten. Försvarsindustrin har fått uppdrag 
(och finansiering) för att utveckla en ny produkt, som sedan 
Försvarsmakten i princip garanterat att köpa. Fram till slutet av 
90-talet agerade de involverade aktörerna Försvarsmakten, FMV, 
Försvarsdepartementet och försvarsindustrin huvudsakligen 
gemensamt eftersom industrin varit kontrollerad av staten och 
man haft gemensamma målsättningar, något som ibland kallats 
”den svenska modellen”.

Var gränsen gått mellan försvarsindustri, forskningsinstitut 
och beställare har inte alltid varit helt tydlig, och 
ändrats med åren68. Vi kan således tala om någon 
form av sammanslutning där staten, Försvarsmakten, 
försvarsindustriföretagen, försvarsforskningsinstituten och vissa 
universitetsforskningsgrupper bildat ett autopoetiskt system, låt 
oss kalla det försvarsforskningskomplexet.

Systemet är i stor utsträckning slutet och frikopplat från 
omvärlden. Denna slutenhet och långtgående frikoppling har 
sannolikt skett gradvis genom historien; ursprungligen kan 
vi misstänka att försvarsforskningskomplexet varit en del av 
Försvarsmaktens autopoetiska system. Innan försvarsindustrins 
kontroll separerades från statsmakten kunde säkerligen samtliga 
aktörer anses bilda ett gemensamt system. 

Den forsknings- och teknikutvecklingsverksamhet som 
finansieras inom Försvarsmakten innebär i stor utsträckning 
forskningsprogram som utformas och handläggs av FMV med 

68 T.ex. hade FMV tidigare ingenjörer som ritade och konstruerade lösningar 

(Svensson 2008).
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stöd av de organisationer som även är de främsta utförarna. Detta 
är ett resultat av många faktorer, t.ex. det långa samarbetet och 
den specifika problemställningen för försvarsindustrin där det i 
realiteten finns få aktörer som är relevanta. 

Försvarskomplexet har existerat under många år, om än ständigt 
utsatt för en rad störningar som sakta förändrar det. Under 
efterkrigstiden har man arbetat tillsammans med gemensamma 
mål, på många olika nivåer. Utveckling av nya teknologier har 
skett i utvecklingspar (Fridlund 1999). Marknadsföring och 
försäljning till utlandet genomfördes i samarbete med staten (så 
som försvarsmateriel oftast säljs, via bilaterala avtal). Samma 
individer förekommer i olika nivåer (både rådgivare till beställare 
och utförare). Goda kontakter råder mellan de involverade 
organisationerna med ständigt utbyte av personal inom systemet.

De inblandade organisationerna förefaller vara hierarkiskt löst 
kopplade och i viss mån bestå av operativt slutna subsystem. 
Beslut som tas på en nivå i organisationen betraktas ofta endast 
som en störning, något man i viss mån måste förhålla sig till, 
snarare än ett tydligt krav69. Svaren på frågor om mål, syfte, 
inriktning, immaterialrätt och annat varierar kraftigt beroende 
på vem som tillfrågas. Detta gäller inom flera av de deltagande 
organisationerna.

Morten Knudsen (2005) använder Luhmanns system för att beskriva 
moderniseringen av sjukvården i en dansk kommun och beskriver 
hur en ny organisation växer fram och skapar sina egna gränser. 
Genom att studera hur organisationen motiverar sina egna beslut 
visar han på en gradvis frikoppling. I början av organisationens 
existens skapas legitimitet genom att referera till lagparagrafer 
och att dessa definierar ett handlingsutrymme för organisationens 
verksamhet. Allt eftersom tiden går börjar organisationen i allt 
större utsträckning motivera sin egen verksamhet utifrån sina 
egna planer. Förändringsarbetet 17 år senare motiveras utifrån 
interna beslut i kommittéer och styrgrupper snarare än utifrån ett 

69 Det kan tyckas intressant i sig att dessa militära organisationer som anses 

utgöra grunden för den klassiska organisationsteorin med tydliga hierarkier och 

orderföljelse i praktiken utgör ett mycket löst kopplat system.
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juridiskt lagrum. Organisationen har etablerat sin egen autopoesis 
där beslut bygger på beslut.

På samma sätt förefaller försvarssektorn genom historien sakta 
ha lyckats frikoppla sig och bilda ett eget system som visserligen 
har en fortsatt strukturell koppling till sin huvudsakliga finansiär, 
men som i stor utsträckning själv definierar sina egna gränser 
genom sina interna operationer. Staten beslutar visserligen om 
budgetar, verksamhetsmål och försöker på olika sätt utnyttja sin 
strukturella koppling till att påverka systemet, men de verktyg 
som står till buds utgör huvudsakligen underlag som producerats 
inom systemet. Försvaret ger underlag till politiker, så att politiker 
kan besluta om försvaret70. 

Viss förändring sker dock i systemets uppbyggnad. De inneboende 
relationerna mellan aktörerna påverkas av att deras roller förändras. 
De strukturella kopplingarna skiftar. I takt med denna utveckling 
blir de forna kompanjonerna i försvarsindustrikomplexet i allt 
större utsträckning konkurrenter. Den traditionella styrningen 
som tidigare förefaller ha fungerat relativt väl fungerar inte längre. 
Samtidigt fortgår systemets autopoesis. En FMV-anställd beskriver 
det i Britz avhandling (Britz 2004) som att den formella kontakten 
mellan FMV och företagen har försämrats, men att verksamheten 
upprätthålls som vanligt genom personliga relationer, trots en 
ökad diskrepans mellan formella och informella relationer.

Det finns flera tecken på att förändringen av försvarssektorn 
kommer att fortsätta under lång tid framöver. Även om delar av 
försvarsindustrin lämnade statens kontroll och idag är dotterbolag 
i internationella koncerner har verksamheten ännu inte förändrats 
i större utsträckning (Axelson & Lindgren 2001). Systemet har 
störts och de i systemet deltagande personerna är införstådda 
med att den tidigare typen av gemensamma mål och långsiktiga 
utvecklingsprojekt som sedan leder till beställningar inte kommer 
till stånd. Trots att aktörerna inte kan förvänta sig att få några 
försvarsbeställningar agerar många fortfarande som om så vore 
fallet. Systemet är fortfarande strukturerat på det sättet och 

70 Hur denna loop påverkade det praktiska nedskärningsbeslutet vid 

försvarsomställningen har beskrivits närmare av Ola Bergström (2008).
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aktörernas observationer av det kringliggande systemet och dess 
operationer bygger på att så här har man alltid gjort. 

8.1. Innovationspolicy påverkar 
Försvarsmaktens förändring

Försvarskomplexet har befunnit sig under omformning under hela sin 
livstid. Störningarna utifrån kan däremot idag betraktas som större än 
någonsin. Osäkerheten om hur framtidens rollfördelning ska se ut och 
hur samarbete kring produktutveckling ska ske i praktiken förefaller ha 
accentuerats och ställts på sin spets i och med detta program.

Förvandlingen kan betraktas som ett resultat av flera underliggande 
förändringar som alla påverkar systemet på olika sätt:

•	 Forskare möts av en allt mer aktiv innovationspolicy, inspirerad av 
de OECD-riktlinjer som tagits fram, och mer aktiva policyförsök 
att komma bort från ”den svenska paradoxen”. Detta kan ses 
genom att generella forskningsmedel ersätts av ansökningar till 
specifika program där tydliga mål sätts upp för vad det är som ska 
utföras och vilka mål som kan uppnås. 

•	 Statsmakten förefaller prioritera en försvarsbudget i balans 
och vill komma bort ifrån de många åren av rapporter om 
svarta hål i finansieringen och otillräcklig beredskap. 2009 års 
försvarspropositions titel Ett användbart försvar (Regeringen 2009) 
vittnar om synen på försvarets skick idag.

•	 Försvarsindustrin och militärinriktade forskningsinstitut 
möts av försvarens radikala omstrukturering och förändrad 
materielförsörjningsstrategi. Osäkerhet råder kring hur ny 
produktutveckling ska finansieras då produkter enbart ska köpas 
”från hyllan”, och branschen anser sig ha svårt att hantera de stora 
risker och kostnader som egenutveckling av försvarsmateriel 
innebär. Klart är att europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt 
sannolikt kommer att spela en allt större roll.
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Samtidigt är industrin som sådan under förändring. Med allt mer 
komplexa produkter, minskade militäranslag och ökat samarbete 
inom försvarspakter och unioner talas det om en europeisering. 
Den svenska försvarsindustrin har gått ifrån att vara huvudsakligen 
kontrollerad av svenska staten till att vara en del av multinationella 
industrikoncerner. Den lokala teknikupphandlingstraditionen 
blir mer komplicerad att motivera.

•	 Förändringarna drabbar även FMV, som visserligen varit utsatta 
för nedskärningar ända sedan de grundades för 40 år sedan men 
nu i en accelererande takt. Den senaste utredningen, presenterad 
i maj 2009 (under titeln Ett användbart och tillgängligt försvar), går 
så långt att utredaren föreslår att både FMV och FOI avvecklas 
och att delar flyttas över till en gemensam stödmyndighet 
(Hafström 2009). Den förändring som FMV inlett sedan dess nya 
generaldirektör tillträdde och började tala om bl.a. samarbeten 
med Vinnova, har gått från att vara en viktig förändringsstrategi 
till en ren kamp för överlevnad.

Sammanfattningsvis förefaller inget riktigt vara som det tidigare varit. 
Men i praktiken har de nya strategierna ännu inte inneburit stora konkreta 
förändringar i den dagliga verksamheten annat än att en stor osäkerhet 
råder kring hur framtiden ser ut. Det är osäkert hur den framtida 
rollfördelningen kommer att se ut, vilka aktörer som kommer att vara 
kompletterande och vilka som kommer att vara konkurrerande. De 
gamla styrmekanismerna baserade på tradition och tydliga roller fungerar 
därför inte längre. Synen på hur försvarssektorns innovationssystem bör 
se ut i framtiden är en central del av dessa förändringar. Med en stor vana 
av att förändringsdirektiv kommer och går utgår man ofta ifrån att det 
är business as usual, även om aktörerna förefaller känna en tilltagande 
pessimism inför ogenomtänkta och oresonliga nedskärningar.

8.2. TAIS: Från teknikupphandling mot 
trippelhelix

Hur ska vi förstå dessa projekt utifrån de organisationsmodeller för 
innovationsproduktion som diskuterades i tidigare kapitel? 
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Varför finansierades TAIS?

En första fråga att ställa sig i ett försök att förstå dessa projekt kan vara 
att reda ut varför denna finansiering existerar och vilka mål finansiärerna 
vill uppnå genom att bedriva denna verksamhet. FMVs huvuduppgift 
är att hjälpa Försvarsmakten med materielförsörjning. Strategin för 
materialförsörjning erbjuder tre vägar att införskaffa material: att 
köpa från hyllan, utveckla i egen regi genom utvecklingsuppdrag till 
industrin eller genom internationellt samarbete. För att minska behovet 
att utveckla materiel själva samarbetar FMV internationellt för att hitta 
aktörer som har liknande kravbilder. Eftersom Sverige enbart står för en 
mycket liten del av all försvarsforskning i världen (1 % nämns ibland) 
och produkterna blir allt mer komplexa krävs samarbete. Allt mer arbete 
sker därför i europeisk regi, bland annat genom European Defense 
Agency (EDA) (FMV 2008).

Huvudsakligen var de argument som användes för TAIS existens och 
dess mål abstrakta och generella. Försvarsmakten ville bidra till att 
behålla kompetens inom området, både inom den egna myndigheten 
och bland de deltagande aktörerna, stärka industrin i landet, bidra till 
kunskapsutveckling och förhoppningsvis stimulera till nya lösningar 
som på sikt är intressanta för Försvarsmakten. Man ville också få in 
nya aktörer och hjälpa industrin att hantera förändringarna. Dessa 
forskningssatsningar kan anses vara en gammal kvarleva från den 
tidigare strategin att ha en självförsörjande lokal försvarsindustri. Idag 
finns allt färre argument för varför Försvarsmakten skulle finansiera 
generell FoU. Industrin är utlandsägd, samarbeten internationella, och 
helst ska färdiga produkter beställas. 

Försvarsindustrin är i flera avseenden speciell, och industristrukturen 
bygger fortfarande på en tät koppling mellan företagen och staten. 
Dessutom finns ingen tradition av att finansiera egenutveckling, 
utan strukturen kräver att staten finansierar utvecklingen eftersom 
marknaden för ”hyllprodukter” är ytterst begränsad. Och i den mån den 
existerar uppstår den först efter att den egna staten köpt och bevisat en 
produkts duglighet. Samtidigt har TAIS fångat upp många av de nya 
krav som ställs på Försvarsmakten: att försvaret ska vara en aktiv part i ett 
innovationssystem som även leder till civil nytta, att civil teknologi i ökad 
omfattning ska användas som bas för militära produkter, att försvaret 
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ska samarbeta med andra myndigheter etc. I flera avseenden kan TAIS 
användas som exempel på hur dessa försök att förändra försvarssystemet 
fungerar.

Syftet med programmet blev än mer otydligt när Vinnova blev en del 
av det i utformningens slutskede. Samarbetet blev ett faktum först 
när programmet utformats och när den förfrågan som skulle skickas 
ut i princip var färdig. Under kort tid ändrades vissa formuleringar 
i denna text för att inkludera de perspektiv som den nya finansiären 
representerade.

TAIS: En blandning av olika modeller för 
innovationsproduktion

TAIS struktur är inte explicit uttalad. Programmet har inte initierats 
utifrån en enskild tydlig policymodell som försökt implementeras, utan i 
stället har TAIS drag av flera olika modeller.

Modell Princip TAIS

Teknikupphandling

Att driva fram 
teknikutveckling 
genom att 
upphandla 
produkter innan de 
utvecklats.

Teknikupphandling 
är den modell som 
försvarskomplexet är van 
vid. Både FMV och de olika 
projektdeltagarna utgår 
ifrån denna modell i sitt sätt 
att resonera.

En stor del av FMVs budget 
går till teknikupphandling, 
t.ex. uppgraderingar av 
JAS. 

Vinnovas generaldirektör 
förespråkar innovativ 
upphandling i FMV-
tidningen Protec, och får en 
plats i FMVs styrelse.
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Modell Princip TAIS

Kluster/
Innovationssystem

Kluster: Geografisk 
koncentration av 
konkurrerande 
och samarbetande 
företag stöttar 
varandra.

Innovationssystem: 
Innovationer 
utvecklas i nätverk 
mellan olika 
organisationer med 
olika roller.

De olika aktörerna i TAIS 
kan sägas utgöra en form av 
kluster. 

Den svenska 
försvarsindustrin, staten 
och forskningsinstitutioner 
har länge samarbetat och 
bildat ett innovationssystem 
med mål att hålla Sverige 
självförsörjande på 
försvarsmateriel.

Detta har resulterat i 
klusterliknande strukturer, 
t.ex. i Linköping där flera 
av aktörerna agerar med 
täta kopplingar.

Trippelhelix

Stat, industri och 
universitet går in 
i varandras roller 
vilket leder till 
snabbare realisering 
av teknologier.

I TAIS premierades 
samarbeten mellan flera 
olika aktörer.

Dessa aktörer anses spela 
olika huvudroller och 
kan genom att samarbeta 
arbeta snabbare mot 
att forskningsresultat 
produktifieras.

I intervjuer har det 
framhållits som en 
möjlighet för dessa aktörer 
att anpassa sig till nya 
förutsättningar.

Figur 8.2: TAIS drag av olika innovationsproducerade policymodeller
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Försvarsforskningen traditionellt kan kännetecknas som grundforskning 
kombinerat med teknikupphandling. Trots att en av de uttalade 
ambitionerna med projektet var att hitta nya aktörer, förefaller 
de projekt som blir av i stor utsträckning bestå av traditionella 
försvarsforskningssamarbeten. Vi skulle därför kunna betrakta det som 
en teknikupphandling. Men forskningen är inte styrd mot en tydlig 
målprodukt och det finns ingen tydlig beställare eller utvecklare av en 
viss produkt. I denna bemärkelse är t.ex. det valda komponentprojektet 
varken av pull- eller push-karaktär, då det visserligen finns ett reellt behov 
av att reducera strömförbrukning (vilket de arbetar med), men det finns 
inte ett specifikt system som utvecklas. Forskningen som bedrivs kan 
anses vara tillämpad, men den tydliga dragkraft som en målprodukt eller 
en innovationsupphandling skulle innebära vad gäller avgränsningar av 
arbetet finns inte.

Trots att jag initialt uppfattade dessa projekt som traditionella 
försvarsforskningsprojekt har många av de personer jag intervjuat 
uttryckt åsikten att detta innebär ett nytt sätt att arbeta. Tidigare hade 
man inte tvingats samarbeta i den utsträckningen. De aktörer som är 
involverade i projekten har visserligen tidigare arbetat med liknande 
projekt, men – hävdar man – inte alltid tillsammans och inte på samma 
sätt.

De olika organisationsmodellerna för innovationsproduktion delar 
en rad implicita eller explicita antaganden om hur innovationer 
uppstår i samhället, som t.ex. idéer att grundforskning måste kopplas 
till produktutveckling och att olika sfärer måste samarbeta, för att 
snabbare skapa nytta från forskning. Idéer från dessa policymodeller 
har i olika former skrivits in i styrdokument såsom FoT-planer71, 
syftesbeskrivningar, riksdagsrapporter och andra delar av regelsystemet 
som styr vad som bör rymmas inom programmet. Detta förefaller 
huvudsakligen ske implicit; det hänvisas inte till specifika modeller, men 
de argument och tankesätt som används överlappar med de diskussioner 
som förs på system/policynivå i övrigt.

71 Försvarsmaktens plan för forskning och utveckling, i praktiken en bilaga 

till myndighetens budgetunderlag.
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Utformningen eller realiseringen av TAIS-programmet innebär 
därigenom ett arbete med att tolka dessa olika planer och utforma 
programmet så att de mål som beskrivs i dessa dokument uppfylls.

Sammanfattning: En brytning med en 
teknikupphandlande tradition

I TAIS samspelar många olika modeller för innovationsproduktion 
(se figur 8.2). Försvarsforskningskomplexet har en tradition av 
förkommersiell upphandling, men i TAIS-projektet finns det även spår 
av en innovationssystemtanke och idéerna om produktifiering i samarbete 
mellan olika aktörer leder oss mot trippelhelix. Det råder således en 
diffus blandning av flera ramverk som var för sig i sin tur anklagas att 
vara diffusa. Inom projektet fanns ingen modell som man uttalat följde. I 
stället förlitade man sig på en teknikupphandlingstradition. 

Vi skulle kunna säga att TAIS var en del av en teknikupphandlande 
tradition som fått en rad bikrav inspirerade av rådande 
innovationspolicydiskussioner. En brytning uppstod när ”vinnovatankar” 
bäddats in i programbeskrivningen. Detta innebär att programmet styrdes 
bort från traditionen av efterfrågestimulerande innovationsverktyg 
som teknikupphandling (där ny teknologi beställs) mot en mer 
utbudsfokuserad modell (där ny teknologi produceras i hopp om att 
någon annan vill använda den).

Modellen kan sägas vara en form av blandning mellan teknikupphandling 
och trippelhelix. 

8.3. Otydliga och oförenliga syften och mål

Som beskrivits i föregående kapitel kring urvalsprocessen användes 
kriterier med delvis motsatta syften och det var svårt för de sökande 
projekten att veta vilka av dessa som skulle prioriteras. 

Att projektmål är vaga är ingen ovanlighet i sig. Ett projektmål kan aldrig 
bli helt tydligt eftersom exekveringsprojekten innebär en läroprocess. Vi 
vet helt enkelt inte tillräckligt mycket för att beskriva målet exakt innan 
projektet är helt eller delvis genomfört (Engwall 2002). Sahlin-Andersson 
har i sin studie av Globenprojektet framhävt att just otydlighet är en viktig 
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mekanism för interorganisatoriska projekt, då det möjliggör möjligheten 
för deltagande organisationer att tolka målen så att de passar den egna 
organisationen. Otydlighet är dock inte alltid en fördel:

Ses projektet som ett uppdrag ställer oklara direktiv till 
besvär. Det är svårt för idéutvecklaren att veta om hon eller 
han tillfredsställer beställarens önskemål. Reaktionen blir då 
rimligen ett rop efter klarare direktiv och klarare riktlinjer 
för gruppen att arbeta efter. Är tanken att det finns tydliga 
önskemål som projektet ska tillfredsställa måste dessa vara 
kända för idéutvecklaren. 

(Sahlin-Andersson 1989, s.122) 

Detta skapade problem för projekten när de skulle formulera sina 
ansökningar. Även vid kontakt med FMV för att reda ut hur förslagen 
skulle utvärderas förefaller olika budskap ha förts fram:

Värderingsgrunderna ändrades vid flera tillfällen. Först 
efterfrågades generisk/dual forskning. Senare teknisk 
demonstration, och i slutänden var det oklart vad som var 
fokus. 

(Svar från enkät till de som inte fått finansiering)

Vad var viktigast, nyttan för Försvarsmakten eller nyttan för det civila 
samhället? Var det viktigast att vara nära produkt eller att visa upp 
banbrytande forskning? Dessa olika perspektiv innebar delvis motsatta 
syften och önskemål, och det skapade ett otydligt budskap. 

Då hanterar idéutvecklaren den ställda frågans oklarhet 
genom att söka mer klarhet. Men också svaret kan vara 
oklart, vilket sett ur detta perspektiv ter sig problematiskt. 

(Sahlin-Andersson 1989, s.122) 

Ett par exempel på detta är motsättningarna mellan forskning och 
utveckling, mellan civil och militär nytta och mellan traditionella och 
nya aktörer. 
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Motsättning: Forskning och utveckling med dual 
nytta

TAIS syftade till att utveckla duala teknologier som skulle kunna 
kommersialiseras kort efter programmets avslutande. Under 
urvalsprocessen utvärderades både forskningshöjd och möjlighet att 
skapa både civila och militära produkter.

Studier av teknologiöverföring från försvarssektorn argumenterar för att 
det kan finnas duala användningsområden där teknologier är generella 
och har både civil och militär nytta72. Molas-Gallart (1997) beskriver hur 
det finns en uppfattning om att duala användningsområden är framtiden, 
utan att begreppet tydligt definierats. Det är fortfarande ett begrepp som 
rymmer många tolkningar och förhoppningar.

Det finns en förhoppning om att försvarsforskning, med rätt struktur, 
stöd och styrning kan leda till dual nytta. Det förefaller dock än så länge 
råda brist på empiriskt övertygande exempel på att så är fallet. Mowery 
(2008) hävdar att möjligheterna till duala användningsområden generellt 
är större tidigare i mognadsgraden, eftersom kravställningar för civila och 
militära teknologier divergerar när vi närmar oss en konkret produkt. 

Kraven i TAIS-programmet på att både arbeta med duala 
användningsområden och samtidigt verka närmare produktifiering blev 
därigenom problematisk. En konflikt uppstod mellan att utveckla ny 
generell teknologi och integrera/utveckla den mot en specifik lösning. 
Liknande problematik har identifierats när teknologiöverföring ifrån 
rymdprogram diskuteras. Då huvuddelen av arbetet sker genom 
integrering av beprövad teknologi och detta sker i långa projekt, finns 
endast mindre intressanta resultat när de avslutas (Bach m.fl. 2002). Detta 
innebär att spin-offer från denna typ av verksamhet är mindre sannolik.

10. Förslaget bör visa på hur civila drivkrafter utnyttjas i 
teknikutvecklingen.

(Kriterielista från anbudsförfrågan, RFI. Kriteriet fick vikt 
10 i utvärderingsprocessen.)

72 För en längre genomgång, se tidigare teoriavsnitt Teknologiöverföring från 

försvarssektorn.
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Det var otydligt hur skrivningen i TAIS om civila drivkrafter borde 
tolkas. Vissa tolkade det som att det handlade om att utnyttja civil 
teknologi i militära produkter, andra som att det handlade om att göra 
militär teknik civil.

I de styrdokument som finns för FoT-programmen kan detta tolkas 
som att det finns mycket civil teknologi som i många avseenden kommit 
längre än den militära, och därför skulle kunna anpassas för militärt 
bruk med en lägre slutkostnad. Och detta är en av anledningarna till att 
man försökte placera dessa medel bortom de traditionella leverantörerna.

Projektledare, FMV: Tanken där var ju att man skulle ta 
civilt driven teknik och göra den militär. 

Projektledare, FMV: Men nu tänkte ju Vinnova att de 
skulle göra det lite åt andra hållet och ta militär teknik och 
göra den civil. 

(Intervju 2 maj 2007)

Andra personer inblandade i programmet beskrev formuleringen som 
en syftning till dual-use, d.v.s. att man kan ta den teknologi som man här 
utvecklar för militärt bruk och använda den i civila produkter. En person 
beskrev dessa olika tolkningsmodeller som en skillnad mellan FMVs 
och Vinnovas perspektiv. Men skrivningen var långt ifrån tydlig för alla 
inblandade.

Motsättning: Nya aktörer, med försvarskompetens

I TAIS formulerades en önskan om att huvuddelen av finansieringen 
skulle hamna utanför de etablerade försvarsforskningsaktörerna, vilket 
kan tolkas som en önskan att bredda forskningsbasen för den svenska 
försvarsmakten och få ett ökat inflöde av idéer från nya aktörer. Även 
skrivningen att ta civila drivkrafter och nya aktörer och ”militärisera” 
dem indikerar att det finns en tanke om spin-on eller spin-in73. 

Försvarsmaktens nya strategi, kombinerat med försvarets 
omriktningsarbete mot ett mer nätverksbaserat försvar, motiverar 
försök att komma ur det stigberoende och den tradition som kan anses 
finnas i branschen. Det nätverksbaserade försvaret kräver ny kompetens 

73 Jfr. Avadikyan & Patrick Cohendet (2008)..



141

just inom de områden där man anser att den civila marknaden har ett 
försprång gentemot den militära, som t.ex. IT-teknologi. För att hämta 
in detta försprång finns ett behov av att bredda FoU-basen och få in nya 
aktörer (Avadikyan & Patrick Cohendet 2008). Detta har dock visat sig 
vara problematiskt eftersom många produkter kräver specifik kompetens 
eller omgärdas av immaterialrättsliga inlåsningar.

En strävan att bredda basen har dock inte varit medvetet definierat 
varken i urval eller under styrning av projekten. Projekten har betraktats 
och bedömts utifrån sin förmåga att forska fram ny teknologi som är 
relevant för försvarsmakten snarare än att anpassa befintlig teknologi till 
nya kontexter.

Önskan om att nå ut till nya aktörer förefaller inte ha uppnåtts. 
Huvuddelen av de personer som ingick i projekten hade tidigare 
erfarenhet av att arbeta både med FMV och varandra. Fyra av fem 
projekt hade deltagare från forskningsinstitut. Flera av de mer centrala 
personerna kan dessutom spåras tillbaka redan till formuleringsfasen när 
förslaget till TAIS-programmet bereddes74.

Efter en lång och rigorös process för att hämta in anbudsförslag och söka 
nya aktörer. Efter att ha valt ett något mindre traditionellt försvarsbaserat 
område, efter att ha samarbetat med Vinnova och dessutom uppmanat 
icke-traditionella aktörer att ansöka, kvarstod trots allt huvudsakligen 
traditionella aktörer. De olika projektdeltagarna var i stor utsträckning 
geografiskt koncentrerade och det fanns både formella och informella 
kopplingar mellan projekten. Det ena projektets projektledare ingick 
t.ex. i den andras referensgrupp och flera av personerna har skrivit 
rapporter tillsammans tidigare.

 [Jag hade] kanske hoppats lite mer utav de här förslagen 
[...], och [på] lite mer förslag från sådana som inte brukar 
lämna förslag.

Så det kanske, jag vet inte, om vi inte hade nått ut riktigt 

74 Ett exempel är en förberedande workshop där 9 externa personer deltog, 

7 av dem kom från forskningsinstitutet och 5 av dem var sedermera aktiva i 

TAIS. Tre av de fyra av institutets projektledare som deltog i TAIS var med 

på workshopen. Den fjärde institutsanknutna projektledaren var inte med, 

eftersom komponentprogrammet vid denna tid var ett separat förslag.
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till andra.

 Inga systemskiften direkt.

Är inte Sverige större än så här?

(Utvalda citat från intervjuer med FMV-personal under 
våren 2007)

Efter sju möten med poängsättning och bedömning av projekten är det 
de traditionella projektbeskrivningarna som överlever, med undantag för 
robotprojektet, som sticker ut på alla möjliga vis, vilket vi återkommer 
till längre fram. Detta kan både ses som ett resultat av att man har 
haft svårt att nå ut till nya aktörer, men även som ett tecken på att de 
problemställningar Försvarsmakten är intresserade av i stor utsträckning 
är specifika.

Projektledare, FMV: Det är klart att vi reagerar på att 
[forskningsinstitutet] är inblandade i alla projekten, men vi 
vore dumma om vi inte tog tillvara på pengarna vi satsat 
tidigare på att bygga upp deras kompetens. Det är ju inte 
TAIS-projektets fel att det ser ut som det gör. 

(Intervju 2 maj 2007)

Det är troligt att de som haft tidigare erfarenhet av samarbete med FM/
FMV lättare kunnat utforma en ansökan som förefaller relevant och 
tilltalande. Aktörer som inte har insyn i militärt strategiarbete eller 
försvarets arbetsprocesser (t.ex. SMEs) har märkbart svårare att formulera 
relevanta förslag i jämförelse med en aktör som har regelbunden kontakt 
med och viss insyn i arbetet på FMV. 

Projektledare, FMV: Det var förmodligen lättare för de 
gamla kända att förstå vad vi ville ha.

(Intervju 2 maj 2007)

Chef, FMV: Man kan hoppas på att det ska vara någon 
vägledning för universiteten, för de har det inte så lätt 
kanske, att hitta rätt i det militära från början.

(Intervju 4 april 2007)

Detta kan vara en av anledningarna till att de få nya aktörer som sökte 
programmet valdes bort på ett tidigt stadium. Dessutom var flera av 
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projekten beroende av befintliga strukturer, resurser och andra projekt 
som utgör bakgrundsdata och korsfinansiering. Det innebär att det kan 
vara svårt att utifrån TAIS-finansiering bygga upp några nya strukturer 
eller konstellationer. De finansiella medel som utlysts inom programmet 
räcker huvudsakligen till att upprätthålla befintliga strukturer.

Projektdeltagare, komponentprojektet: Det går inte att 
starta från noll. Om inte någon annan tar vissa kostnader 
går det inte att åstadkomma detta.

(Intervju 12 december 2007) 

Programmet har haft en uttalad strävan att nå ut till nya aktörer men 
fortfarande bedrivits på samma sätt som tidigare satsningar och inte 
skapat det stöd som krävs om man på allvar vill attrahera nya aktörer.

Initiativ i Storbritannien på 80-talet att licensiera ut teknologi har 
gett begränsad nytta eftersom det krävdes ”mer än ritningar” för att 
överföra teknologin. Man har senare försökt förändra sina arbetssätt, 
men Försvarsmaktens problem är fortfarande i huvudfokus och 
civila tillämpningar blir enbart aktuella när det är ett sätt att hjälpa 
försvarsmakten (Molas-Gallart & Sinclair 1999). Cowan och Foray (1995) 
anser att teknologi sällan är a priori civil, militär eller bådadera. Snarare 
beror dess tillämpning på i vilken kontext den utnyttjas och tillämpas 
(Cowan & Foray 1995). Detta innebär att många av de teknologier som 
uppstår skulle kunna utvecklas till både civila och militära tillämpningar, 
men om de uppstår i ett nätverk bestående av militära aktörer blir 
sannolikheten mindre att det blir en civil tillämpning, och tvärtom. En 
utmaning med nya aktörer och duala tillämpningar blir därigenom 
överbryggningen mellan de olika typer av kontexter, eller nätverk, som 
tillämpningarna utvecklas i.
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Interludium II: Avparadoxering av 
beslutsparadoxen

De motsättningar som beskrivits utgör inte alltid ett problem när 
innovationsprocessen diskuteras på policynivå. Det är först när 
ett program med dessa mål ska operationaliseras som problemen 
blir konkreta. När ett projekt realiseras måste en rad avvägningar 
ständigt göras utifrån vilken målbild som finns. I fallet med 
TAIS löstes dock aldrig problemen med diffusa målbilder och 
motsättningar. i stället för att lösa eventuella konflikter undveks 
de. 

Detta kommer här beskrivas utifrån Luhmanns tankar om 
avparadoxering av beslutsprocessen. Min strävan är inte att 
analysera hur beslut togs, eller att hävda att det fanns en intention 
som strävar till att undvika problem. I stället vill jag visa hur 
processens organisation ledde till att dessa paradoxer aldrig kom 
upp till ytan på programnivå.

Morten Knudsen beskriver i sin text om förändring av det danska 
sjukvårdsystemet (Knudsen 2005) hur en avparadoxering sker 
genom att paradoxen flyttas till en mindre störande plats. Han 
beskriver tre mekanismer i sin studie vilka även kan noteras i olika 
former under TAIS-programmets gång.

Avparadoxering genom att ange externa skäl sker genom att 
motivera beslut genom att ange externa argument för varför 
beslutet måste tas. Genom att flytta uppmärksamheten från 
själva beslutet till en extern anledning för varför beslutet måste 
tas kan paradoxen upplösas. I TAIS kunde vi se detta vad gäller 
motiveringen av själva programmets existens. 

Vi kan inte ifrågasätta alla premisser i varje beslutssituation, utan 
premisserna består i stor utsträckning av de prejudikat som skapats 
av organisationens tidigare beslut. Beslut bygger på tidigare beslut. 
TAIS-programmet existerade eftersom den strukturellt kopplade 
organisationen Försvarsmakten har beställt detta program enligt 
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en tidigare utarbetad forsknings- och teknikutvecklingsplan. 

Att dessa planer i sin tur var ett resultat av underlag som man själv 
aktivt arbetat fram är bortom beslutsparadoxens horisont. Genom 
att de egna förslagen kommit tillbaka som direktiv utgjorde de 
externa skäl att bedriva verksamheten. Beslutet att inrätta TAIS 
blev således en naturlig följd av dessa direktiv.

Beslutsparadoxen vecklades därigenom ut och organisationerna 
blev i stor utsträckning frikopplade från omvärlden. Beslut kunde 
motiveras utifrån styrdokument de själva varit med och arbetat 
fram, som sedan inte längre illustrerar den egna viljan, utan 
uppdragsgivarens.

Avparadoxering genom utfrågningar sker genom att låta många 
kommentera och därigenom bygga konsensus. Genom en bred 
förankringsprocess där många personer får bidra med åsikter 
och förslagen sedan revideras, blir det mindre tydligt vem som 
tar beslutet. Det flyttas från en enskild person eller aktör till ett 
mindre infekterat forum.

Detta kunde observeras flera gånger under TAIS-programmets 
administrativa arbete. När det ursprungliga förslaget togs fram 
hölls en rad workshops med intressenter (många av vilka sedan 
kom att arbeta i projekten), vilket skapade en grupp människor 
som uttryckt åsikter om hur ett TAIS-program borde formuleras.

När beslutet tagits om att forskning kring autonoma system var 
viktigt skedde en inhämtning av förslag. Detta genom att en 
anbudsförfrågan skickades ut där man bjöd in projektförslag. 
I stället för att besluta om målformuleringar för projektet (t.ex. 
målet är att ta fram förmåga X) uppmanades andra aktörer att 
formulera inte bara hur de skulle utveckla teknologi, utan vilken 
typ av problem som borde adresseras.

Slutligen skedde avparadoxeringen genom en bedömningsgrupp 
sammansatt av representanter från flera organisationer som fick i 
uppgift att bedöma och betygssätta de olika projekten för att välja 
ut de mest intressanta. 
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Den rekommendation som lyftes fram till programmets styrgrupp 
var således ett resultat av flera nivåer av avparadoxering genom 
utfrågningar. Detta ledde till att ingen riktigt kunde säga 
vem som har tagit ett beslut eller när och varför det har tagits. 
D.v.s. frågan vad det t.ex. egentligen var som gjorde att alla de 
traditionella aktörerna valdes blir svår att svara på – var det sättet 
anbudsförfrågan skrevs på, urvalsprocessens organisation eller 
personerna som var inblandade?

Avparadoxering genom förändrade beslutsförslag innebär att 
själva beslutet blir så otydligt att vi inte riktigt vet vad som beslutas. 
Komplicerade beslut som förhandlas fram kan i slutändan få 
karaktären att de till slut (när alla fått sin vilja uppfylld) är så 
diffust formulerade att det är svårt att avgöra vilket beslut som 
tagits.

Detta kan i viss mån sägas ha uppstått i själva anbudsförfrågans 
skrivningar och i de urvalskriterier som utnyttjats. Genom att både 
prata om forskning och produktutveckling och utan att reda ut 
hur termer som civila drivkrafter egentligen borde tolkas, lyckades 
man skjuta konflikten mellan FMVs och Vinnovas perspektiv så 
långt fram i programmet att TAIS kunde påbörjas. Om begreppen 
hade konkretiserats hade nog definitionsmotsättningarna blivit 
tydliga redan i denna fas av projektet.

Till dessa tre kategorier Knudsen använder kan även adderas 
Luhmanns egna begrepp avparadoxering genom att etablera 
beslutspremisser, d.v.s. att skjuta fokus från själva beslutet till att i 
stället besluta om beslutsprocessen (varefter själva beslutet blir en 
naturlig följd av processen).

Detta kunde observeras under TAIS-programmets urvalsprocesser. 
Genom att låta representanter för olika organisationer bedöma 
projekten utifrån olika parametrar abstraherades besluten och 
blev ett excelark av siffror. I stället för att besluta om projekten 
beslutades om vilka vikter de olika kriterierna skulle få och den 
rangordning som till slut ledde till att beslutsparadoxen skjutits 
tillräckligt långt bort för att ett beslut skulle kunna tas.
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Trots detta uppstod kritik efter urvalet. Detta bemöttes på två sätt. 
Dels genom att avparadoxeringsprocessen beskrevs tydligare och 
modellens förträfflighet presenterades, vilket försköt diskussionen 
från beslutet till de verktyg som använts. Dels genom en plan att 
inför urvalet i fas två flytta problemet ännu längre bort genom 
att använda objektiva experter inhyrda av Vinnova för att se till 
att beslutet togs så pass långt bort från organisationen att det inte 
kunde ifrågasättas.

8.4. Otydlighet som en mekanism för 
realisering utan konkretisering

I föregående interludium beskrevs utifrån ett luhmannskt system hur 
flera olika mekanismer använts under processen för att undvika att den 
otydlighet som råder i programmets syfte inte konkretiserats. 

Mekanism Exempel

Externa skäl FoT-uppdrag kommer från högre ort, 
externt motiverat.

Utfrågningar Programmet bereds via workshop. 
Urval sker genom samråd.

Förändrade beslutsförslag
Anbudsförfrågan listar flera motsatta 
men diffusa mål utan att konkretisera 
dessa.

Etablering av 
beslutspremisser

Excelarkets kriterier och vikter 
diskuteras snarare än vad som ska 
uppnås.

Figur 8.3: Otydlighetsproducerande mekanismer

Det kan finnas poänger med att inte formalisera och tydliggöra. 
Oklarhet kan användas som ett verktyg då olika organisationer med 
olika målsättningar samarbetar inom ett projekt (Sahlin-Andersson 
1989). Genom att tillåta spelrum i tolkningarna av vad som ska uppnås, 
kan de olika organisationerna engageras trots att de inte har samma 
målsättningar med projektet. Vi skulle kunna betrakta denna process 
utifrån detta perspektiv. Syftet med att lyfta fram hur programmet 
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beslutades utan att konkretisera är just att visa att man valt, medvetet eller 
omedvetet, att behålla en otydlighet eller en rad oförenliga målsättningar 
i programbeskrivningen. 

Det är fullt möjligt att försök att i detta stadium lösa upp dessa 
motsättningar endast hade resulterat i att man kommit fram till att de 
olika aktörerna FMV och Vinnova saknar möjligheter att samarbeta, med 
möjligt resultat att programmet över huvud taget inte realiserats75. Genom 
dessa olika mekanismer har programmet utformats och realiserats utan 
att de oförenliga krav som råder lösts upp. De motsättningar som kan vålla 
problem har således skjutits vidare till projekten. Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera följande:

•	 Det har tidigare funnits ett relativt stabilt samarbete mellan stat, 
försvarsindustri, forskningsinstitutioner och försvarsmakten 
med gemensamma mål och huvudsakligen staten som stabil 
ägare. Detta är nu under förändring på flera områden samtidigt, 
varför stor osäkerhet råder om hur den framtida rollfördelningen 
kommer att se ut. Den traditionella styrning som använts tidigare 
fungerar därför inte längre.

•	 För att diskutera TAIS måste vi ta hänsyn till den förändring 
försvarsforskningskomplexet för närvarande genomgår. Den 
osäkerhet kring vilka nya krav och förväntningar som ska råda 
i framtiden är stor och det blir ett genomgående tema i många 
diskussioner under studiens gång.

•	 TAIS struktur är inte explicit, men har drag av flera olika modeller. 
TAIS har formulerats med en form av teknikupphandling med 
tillägg av en implicit trippelhelix-tanke för att hantera delar av de 
nya kraven. 

•	 Genom samarbete mellan olika myndigheter och inspiration av 
teorier som står i motsättning till varandra skrivs motstridiga 
krav in i projektet genom aktörernas olika agendor och diffusa 
policytankar. 

75 Sahlin-Andersson konstaterar att ”oklarhet lämnar kritikerna på 

efterkälken” (Sahlin-Andersson 1989, s.38). Matland (1995) beskriver även att 

oklarhet är en konfliktmildrande faktor vid policybeslut.
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•	 Processens struktur gjorde att de motstridiga kraven inte 
identifierades och konkretiserades under programmets 
initieringsfas. I stället sköts dessa motsättningar vidare ner till 
projekten att tolka och hantera.

Denna beskrivning på makro/meso-nivå utgör en bakgrund till nästa del 
där fokus skiftar till projektens arbete (mikronivå). Därefter återvänder 
vi till dessa motsättningar och hur de hanterats (i kapitel 11).

 





Del 3

I denna avhandlings tredje del flyttar fokus från programnivå ner till det 
faktiska projektarbetet. Verksamheten i de fem projekt som finansierats beskrivs 
(kapitel 9) och processen mot produkt diskuteras (kapitel 10).

Därefter analyseras hur de oförenliga målsättningarna som definierats på 
programnivå hanteras av projekten (kapitel 11). Projekten arbetar med att 
realisera de mål som de satt upp i sina anslagsansökningar. Samarbetet är dock 
konstruerat eftersom finansiären efterfrågat samarbeten, utan att deltagarna 
nödvändigtvis har gemensamma problem att lösa. I flera av projekten saknas 
tydliga avnämare för de tänkta produkter man arbetar mot, och mycket arbete 
går åt till att försöka tolka vad som egentligen efterfrågas, d.v.s. hur man ska 
hantera de oförenliga målsättningar som skjutits ner till projekten.

Den svårtolkade intentionen från beställaren (som uppfattar sig som en 
finansiär) leder till tillämpad forskning utan tillämpning, och möjligheterna 
att nyttiggöra projektresultaten begränsas. Både och blir varken eller, trots 
goda intentioner från alla inblandade.
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9. De finansierade projekten
 I detta kapitel beskrivs hur arbetet bedrevs i de projekt som finansierats.

I detta kapitel presenteras de olika projekt som erhöll finansiering från 
TAIS-programmet och vars verksamhet jag följt. Av utrymmesskäl 
presenteras endast två av dessa projekt mer ingående (komponentprojektet 
och robotföretaget) och de övriga tre mer komprimerat. Samtliga projekt 
kommer dock att användas för analys och diskussion i de efterföljande 
kapitlen. Komponentprojektet och robotföretaget lyfts fram eftersom de 
har väldigt olika karaktär, medan de övriga tre projekten till sitt upplägg 
i stor utsträckning liknar komponentprojektet i konstruktion, kontext 
och samarbetsmetoder.

Detta kapitel knyter an till föregående analys genom att beskriva hur 
operationaliseringen av programmet skett på projektnivå, d.v.s. hur man 
formerar sig i projekten, vad man beslutar att göra, hur man samarbetar 
och de olika aktörernas roller. Dessutom beskrivs hur de motsättningar 
som beskrevs i föregående kapitel tas emot och hanteras av projekten.

Projektnamn Målsättning Deltagare

Komponentprojektet

Projektet tar fram kretsar för 

att möjliggöra radarsystem 

på UAV:er med avsevärt 

lägre energiförbrukning än 

idag.

Samarbete mellan 

forskningsinstitut, 

universitet och 

industri.

Institutprojektet

Projektet tar fram algoritmer 

för positionering vid 

patrullering. Målet är 

övervakningsrobotar som 

på ett optimalt sätt i grupp 

täcker ett bevakningsområde.

Projektet 

drivs av ett 

forskningsinstitut 

i samarbete med 

industri och 

universitet.

Doktorandprojektet

Projektet utvecklar teknologi 

för en robot som kan åka 

före trupptransporter och 

spana. Ett viktigt inslag är att 

realisera dessa teknologier i 

fysiska demonstratorer.

Projektet drivs 

av ett universitet 

i samarbete med 

forskningsinstitut.
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Projektnamn Målsättning Deltagare

Fortsättningsprojektet

Projektet ska demonstrera 

tillämpningar för 

certifierbara autonoma 

UAV:er. Huvudscenariot 

är att en farkost ska flyga 

framför en trupp under 

förflyttning och självständigt 

kunna prioritera och utföra 

uppdrag.

Projektet 

drivs av ett 

forskningsinstitut 

med universitet 

och två 

industripartners 

som 

underleverantörer.

Robotföretaget

Projektet försöker bygga 

en generell lärande 

robotplattform som kan 

anpassa sig till situationen 

och lära sig genom 

resonerande.

Projektet 

bedrivs inom 

ramarna för ett 
uppstartsföretag.

Figur 9.1: De finansierade projekten

9.1. Komponentprojektet 

När TAIS-programmet utvecklades var det ett av tre föreslagna program 
som togs fram i konkurrens. Ett av de program som inte valdes handlade 
om komponentforskning men införlivades ändå i TAIS-programmet till 
slut. Detta projekt, komponentprojektet, kunde således väljas trots att 
det inte utvecklar några direkta autonoma teknologier utan fokuserar 
på komponenter som kan komma till nytta i bland annat UAVer. 
Projektet färdades genom urvalsprocessen utan större problem. De som 
utvärderade kände i hög grad till aktörerna och vad de tidigare gjort. 
Målen uppfattades som genomförbara och energiförbrukning uppfattades 
som ett område som idag begränsade utvecklingen. Projektansökan var 
den första som lämnades in till FMV och var med bland de första som 
godkändes.

Målsättningen är att uppnå en halvering av energibehovet för autonoma 
flygande farkoster genom att konstruera en energisnål lösning för 
de sensorer som behövs för spaning, övervakning och navigering. 
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Energisnåla kretsar anses även ha en rad civila tillämpningar. Flygande 
farkosters nytta begränsas idag av två faktorer, nyttolast och flygtid. 
Dessa hänger samman, en tung farkost kräver mer bränsle för att flyga 
och kan därför inte vara uppe i luften lika länge som en lättare. Både 
storleken och energiförbrukningen är således viktiga faktorer för en 
UAV. En kraftig reducering av dessa är således intressant för de flesta 
typer av civila och militära farkoster. 

Konkret innebär det att projektdeltagarna försöker utveckla en 
integrerad radarenhet som väger lite, klarar många funktioner (att 
generera högupplösta bilder, följa mål på marken och upptäcka om risk 
för kollision föreligger) och drar lite energi. Målen som sätts upp innebär 
både en energi- och viktreducering som är avsevärd jämfört med dagens 
teknologier (3–10 gångers förbättring). Denna lösning ska kunna vara 
realiserbar inom 5 år. Projektets mål får sägas vara ambitiöst i förhållande 
till den finansiella omfattningen. De 10 miljoner som erhållits för den 
första fasen (2,5 år) av projektet motsvarar 2–3 heltidsanställda under 
projektets gång. Projektet är uppdelat mellan flera olika personer på fyra 
olika organisationer: en avdelning på forskningsinstitutet, ett företag i 
en svensk försvarsindustrikoncern och två universitetsinstitutioner som 
forskar kring kretsar respektive systemteknik. 

Projektet leds och administreras med oklanderlig förutsägbarhet av 
en projektledare (PL) från huvudsökande som har lång bakgrund på 
institutet och är/har varit adjungerad professor på de båda inblandade 
universiteten. PL har tidigare samarbetat med de flesta inblandade 
personerna i olika tidigare projekt och är även aktiv i en stor rad 
andra ansökningar och angränsande projekt. Eftersom huvuddelen av 
pengarna i TAIS skulle ligga utanför de traditionella försvarsaktörerna 
representerar han i ansökan det universitet där han är adjungerad 
professor, men vi tenderar att träffas i hans arbetsrum i institutets lokaler. 
Hade inte ansökan fokuserat på nya aktörer samtidigt som institutet 
varit föremål för nedskärningar75 hade institutet sannolikt stått som 
huvudsökande och projektledande.

75 En begränsning infördes för hur många uppdrag som Försvarsmakten 

fick lägga på institutet. Oavsett om institutet vann upphandlingar fanns således 

formella problem att beställa från dem utöver denna begräsning.
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Arbetet är uppdelat i sju olika arbetspaket (AP 1–7) som leds av en 
organisation med stöd av de andra. Alla arbetspaketsansvariga träffas 
varje kvartal för att koordinera arbetet, men däremellan är det upp 
till ansvariga projektledare att kalla till och genomföra de möten som 
behövs för det praktiska arbetet. Hur detta organiseras varierar mellan 
arbetspaketen beroende på vilka aktörer som är aktiva i dessa. Till varje 
halvårsmöte bjuds även ”kunden” FMV in för att ta del av hur projektet 
fortskrider och vilka resultat som uppnåtts.

Projektet och dess arbetspaket kan sägas vara indelade i tre faser:

•	 Fas 1: Tydligare formulering av problemet med framtagande av 
systemdesign.

•	 Fas 2: Forskning inom de områden där kunskap saknas för att 
realisera systemdesignen.

•	 Fas 3: Sammanställning av resultaten till ett förslag inför en 
realisering i TAIS andra del.

Fas 1: Valet av problem 

Projektet är ett av de första att komma igång och har ett formellt 
uppstartsmöte i början av november 2006. Redan då påpekar PL 
tydligt att det inte ska byggas en plattform utan att den viktiga delen 
av projektet är att ge anvisningar till vad som är mest viktigt vad gäller 
komponentforskningsfrågorna. Budgeten räcker inte till någon form 
av realisering, och verksamheten ska därför inte avgränsas mot någon 
specifik måldemonstrator. 

PL: Syftet är inte [att bygga en] demonstrator, utan att 
isolera att här och här [finns flaskhalsar]. Om vi skulle 
behöva bygga ett sådant här system skulle det behöva en 
nolla till i budgeten. 

Vi har hela tiden systemperspektiv, men tar fram ny 
teknologi som kan få mycket civil nytta. 

(Uppstartsmöte, 1 november 2006) 

PL anser att det arbete som bedrivs är på en sådan nivå att det är 
förkommersiellt och att det därför inte svårt att dela information mellan 
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parterna. Det är först i eventuella projekt efter detta som teknologi blir 
så specifik att den utgör en konkurrensfördel eller företagshemlighet. 
Dessutom är det endast en industripart med, vilket underlättar arbetet.

Det bakgrundsscenario som tas fram inspireras av tidigare studier vid 
institutet. Scenariot bygger på en etnisk konflikt i Zebra-provinsen i Alfa-
land, dit en EU-styrka sänds för att stoppa konflikten mellan Alfa- och 
Betaland. Utifrån denna utgångspunkt tittar man specifikt på scenariot 
för transport under hot. En trupptransport behöver skyddas genom 
att hinder och möjliga självmordsbombare, krypskyttar och annat kan 
identifieras. 

För att lösa detta problem satsar man på en liten målplattform om ca 
50–70 kilo. Denna är större än den idealiska mindre plattformen, men 
fortfarande en farkost som kan hanteras av trupptransportstyrkan själva76. 
Detta är en kompromiss mellan hanterbarhet (i vilken grad dedikerad 
personal och infrastruktur behövs för start, landning och manövrering) 
och hur mycket last (t.ex. sensorer) plattformen klarar att bära med sig.

Den slutrapport som författas fokuserar på ett militärt scenario. De 
civila applikationerna som nämns är gränsövervakning, inspektion av 
katastrofområden (t.ex. efter en skogsbrand eller storm) samt temporär 
trafikövervakning. Dessa applikationer är i huvudsak identiska med det 
militära scenariot; den huvudsakliga skillnaden är att det i stället är civila 
myndigheter som polis och brandkår som använder utrustningen.

Valet av tidsperspektiv

Tidigt i projektet fastnar diskussionen vid valet mellan en traditionell 
mekanisk vridantenn eller en elektriskt skannande antenn (ESA) som 
kan integreras i skrovet, där samma antennelement kan användas till 
flera funktioner. ESA är en mer kompakt och flexibel lösning men är 
komplex och svår realisera på ett bra sätt.

Här ställer tidsperspektivskravet till problem. Den antenn som man 
med säkerhet kan säga kan komma att realiseras inom fem år är den 
mekaniska antennen, men den är inte särskilt intressant eftersom 

76 Detta framhävs som en viktig skillnad mellan de plattformar som använts 

i Sverige. Ugglan har varit för stor och otymplig för att hantera, varför den aldrig 

använts operativt, till skillnad från den mindre Falken.
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den i princip redan går att realisera idag, eller åtminstone genom 
prognostiserade förbättringar de närmaste åren. ESA-antennen anses 
vara framtidens teknologi, men har ett längre tidsperspektiv. Gruppen 
arbetar länge vidare med två parallella perspektiv och försöker undvika 
vägval innan det är dags att börja prata demonstratorer och realiseringar. 
Diskussionen om dessa olika realiseringar följer projektet under dess 
hela arbetstid.

Projektdeltagare: Slutsats, ska vi ha något som kunden har 
råd med, måste vi göra den mekaniska antennen. Och det 
är då ett stort steg i sig. 

Men om 10 år, går antagligen utvecklingen mot ESA, 
men då måste kostnaden ner och [en specifik teknologi] 
utvecklas.

(Kvartalsmöte, 28 augusti 2007)

Slutsatsen blir att om ska man ta fram något som kunden har råd 
med måste den mekaniska antennen göras, och man blir överens (eller 
övertygar varandra) om att det är ett stort steg i sig. 

Beroende på vilken av dessa antennrealiseringar man siktar på blir 
flaskhalsarna mycket olika. I den ena realiseringen blir det ena 
forskningspaketet irrelevant och det andra synnerligen viktigt. I den 
andra blir förhållandet omvänt. Ifall den mer traditionella antennen 
ska bli huvudspår är dock frågan vad projektets utmaning egentligen 
är, och hur den förhåller sig till projektplanen. Då denna antenn inte 
innehåller särskilt många fasskiftare och effektförstärkare (några 
stycken i jämförelse med upp emot tusen i den moderna lösningen) är 
det arbete som bedrivs i vissa arbetspaket mindre intressant, då det inte 
finns särskilt mycket att spara på att effektivisera dessa komponenter och 
andra arbetspaket istälet mer centrala. 

Fas 2: Forskning vid de båda universiteten

När man har definierat vilka forskningsproblem som är intressanta 
övergår projektet i en forskningsfas, med totalt fyra på förhand 
definierade forskningsinriktade delprojekt. De forskningspaket som 
huvudsakligen leds av universitet 1 fokuserar på design och utvärdering 
av olika kretsdesigner för de radarnära (analoga) kretsarna, t.ex. sändare, 
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mottagare, förstärkare och fasskiftare med högre verkningsgrad än vad 
som finns idag. Arbetet leds praktiskt av en docent som är anställd vid 
en avdelning av universitetet som hjälper företag med forskningsnära 
utveckling av kretsar. Han arbetar i nära samarbete med en välmeriterad 
professor inom ämnet som agerar forskningsledare. 

En rad kretsar som utnyttjar olika möjliga material och processer 
designas av olika personer (doktorander och post-doc-anställda). Genom 
synergier med andra forskningsprogram försöker man producera vissa av 
kretsarna med hjälp av externa foundries som sedan kan kontrollmätas 
och verifieras i universitetets laboratorium. 

PL, AP 3–4: Det är det här matrisverkandet här i huset som 
är en fördel. Jag kan säga som så: det är få projekt jag sett 
som till så stor utsträckning utnyttjar den matrisen, det är 
en jäkla hävstång för TAIS. 

(Intervju, 12 december 2007)

Kretstillverkning ryms inte i projektets budget utan finansieras 
uteslutande genom att universitetet genom sitt renommé ibland får 
möjlighet att gratis göra testkörningar hos olika tillverkare (mot att de 
nämner vilken process som använts vid publicering), eller om outnyttjad 
yta finns över i något annat projekt. En stor korsfinansiering mellan 
institutionens olika projekt sker därigenom. Den budget som finns i TAIS 
skulle inte ens räcka till att köpa in programvaran för kretssimuleringar, 
än mindre producera några fysiska kretsar. Dessa testkörningar sker 
dock när kapacitet finns över, och utan garantier om leveransdatum och 
tillgänglighet, varför vissa av de kretsdesigner man skickat iväg inte 
kommer tillbaka innan projektets slut och andra har processproblem som 
gör att de inte fungerar.

De andra två arbetspaketen (5–6) bedrivs huvudsakligen vid universitet 
2 och fokuserar på de mer datornära delarna (omvandling till digitala 
signaler och efterföljande digitala signalbehandling). Även i detta 
arbetspaket ska man försöka sänka den totala energiåtgången. 
Energibesparing är tänkt att uppnås genom tre olika insatsområden: 
mer effektiva dataomvandlare, en mer effektiv systemprocessor och 
samoptimering mellan dessa olika kretsar.
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Arbetet inom detta område förefaller dock förlöpa långsammare och mer 
trevande. Ansvarig för arbetspaket 5–6 är relativt anonym i projektet och 
är ofta passiv på projektmöten. I det ursprungliga projektförslaget var 
tanken att en hel del av energibesparingen skulle uppstå just genom att 
samoptimera de olika, men när FMV skar i projektbudgeten föll delar av 
detta bort. Detta leder till att dessa arbetspaket finansiellt är små och det 
finns inte mycket pengar till annat än att delta i alla möten.

Jag: Det är ju inte så mycket pengar i sammanhanget.

PL, AP 5–6: Nej, vi får lite mindre än en miljon. Sen 
sprider man ut det på tre stycken så om man tar det rakt 
av så blir det 320 000–330 000. Och det är inte så mycket 
manmånader per person om man har professorslön, så det 
är ju inte så mycket tid vi har att lägga på det. 

(Intervju, 9 januari 2008)

Valet av frekvens – oviljan att specificera

Ett strategiskt viktigt beslut som togs i projektets första del var valet 
av radarfrekvens. Frekvensen avgör i vilken omfattning radarstrålarna 
tar sig fram och reflekteras under olika förhållanden. Frekvensen utgör 
även en viktig parameter när man konstruerar sina kretsar senare i 
projektet. Efter att frekvensen valts avstannar specificeringsarbetet och 
tankarna kring samoptimering och systemtänkande tynar sakta bort 
under projektets gång. I stället fokuseras på de enskilda komponenterna 
som ska förbättras i forskningsfasen. I allmänhet fokuseras huvuddelen 
av energin i projektet på själva antennelementen och vad som sker i 
dessa arbetspaket. Under kvartalsmöten presenteras vilka kretsar man 
designat, skickat iväg för produktion och vilka som kommit tillbaka. 

Antennelement får en dominerande ställning i projektet, trots att man 
redan tidigt i projektet ser att den tänkta funktionaliteten ställer höga 
krav på dator- och signalbehandling och att mycket kan vinnas på att 
optimera dessa delar i stället. Detta noteras av universitet 2 redan på 
uppstartsmötet:
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Forskningsledare (FL), AP 5–6: Massor av RF-människor77 
här. Det är inte bara frekvens som är svårt och viktigt. 
Beräkningskapacitet, systemskisser och sådant påverkas 
även det av frekvensen.

 (Uppstartsmöte, 1 november 2006)

För universitet 1 räcker låsningen till frekvensband för att kunna optimera 
när de utformar sina kretsar. För de forskningspaket som bedrivs på 
universitet 2 kvarstår dock ett stort antal frågor länge som olösta och 
odefinierade. Oviljan att specificera vad man arbetar med skapar 
problem för de delar av projektet som ska arbeta med att samoptimera 
olika systemdelar. Det saknas tillräckliga specifikationer för att kunna 
effektoptimera, eftersom problemet är så allmänt ställt.

Samoptimeringsfrågan har fått allt mindre utrymme eftersom främst 
vissa komponenter diskuteras på mötena, och därför kvarstår frågan 
om vad arbetspaket fem och sex rent konkret ska tillföra för TAIS-
programmet. Den resultatlista som presenterats i de tidigare stadierna 
av arbetet innehåller en grupp publikationer om samoptimering som 
gruppen tidigare gjort och som skulle kunna betraktas som mer eller 
mindre relaterade till projektet. Allt eftersom projektet fortskrider 
försöker PL i allt större utsträckning att aktivera arbetet med dessa 
delprojekt.

PL: Nu bör AP 6 starta upp. Nu har vi det huvudsakliga 
underlaget, är det något ni saknar får ni fråga.

Annan person: Ja, men bandbredden här är ju en fråga.

PL, AP 5–6: Vi utgår ifrån en bandbredd till X–Y MHz.

PL: Jag föreslår att du kallar till ett AP5–AP6-möte så snart 
du kan.

PL, AP 5–6: Sedan sitter det lite krafs innan AD/DA, filter 
och sådant, är det vårt bord också?

PL: Nu är det ert jobb. Från och med nu är det era paket 
som tar över. Allt som inte finns med måste in i era paket. 

77 Radio Frequency, d.v.s. personer som fokuserade komponenter kopplade 

till radiovågorna som antennelement, sändare, mottagare, etc.
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 [diskussionen fortsätter utan beslut]

PL: Ni vid ratten, ansvariga. Det är viktigt att ni ser att det 
kommer igång.

(Halvårsmöte, 9 maj 2007)

Trots uppmaningar händer dock inte mycket kring dessa arbetspaket 
under sommaren. På augustimötet upprepas uppmaningarna att formera 
ett projekt och börja förbereda TAIS-specifika projekt. Bristen på tydliga 
specifikationer fortsätter dock även efter sommaren.

PL, AP 5–6: Vissa tycker att det är låst och andra att det 
inte är låst. Vi måste slå fast det, så vi kan börja bygga det. 

(Kvartalsmöte, 28 augusti 2007)

När jag träffar PL AP 5–6 i januari 2008 finns det fortfarande inget 
TAIS-specifikt projekt för att hantera konverteringen från analoga till 
digitala signaler (AD-omvandlare), då dessa komponenter till sin natur 
huvudsakligen är generella och det inte finns någon systemspecifikation 
att samoptimera flera komponenter kring.

PL, AP 5–6: Ja, det är ju också delvis ett problem att man 
vet ju inte riktigt fortfarande exakt vad det är som ska 
byggas egentligen. Och det är också en vånda när man tar 
folk från olika håll. 

Mikrovågsfolk tänker på ett visst sätt, att “det är det här som 
behöver lösas, men vi glömmer bort allt det här”, medan vi 
löser det här men vi vet inte vad som sitter här borta. Det är 
inte riktigt ihopsynkat fortfarande. Man sitter och gissar att 
det är ungefär det här vi ska bygga. 

(Intervju, 9 januari 2008)

Riktigt vad som ska göras och vad som kan komma att demonstreras 
förblir dock fortsatt otydligt. PL AP 5–6 fortsätter att åka på möten och 
skriva rapporter. AP 5 blir med de avgränsningar som trots allt görs 
mindre relevant och fortsätter vara en redogörelse för allmänt arbete 
på institutionen – samoptimering är inte längre aktuellt. Under våren 
2008 formerar sig dock någon form av processorrelaterat projekt för 
AP 6. Två olika algoritmer ska prövas, eftersom två av de deltagande 
organisationerna har egna algoritmer och man har svårt att avgöra vilken 
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som skulle vara bäst. Jämförelsen tar dock tid att få till stånd, eftersom 
sekretessavtal krävs för att projektdeltagare ska få se de olika algoritmerna, 
men det löses till slut. Algoritmerna prövas i en processor från ett 
avknoppningsbolag med täta kopplingar till ena forskningsgruppen.

Fas 3: Förslag för realisering i TAIS andra halvlek

Det är kanske ingen större förvåning att detta projekt som drivs och 
exekveras med minutiös noggrannhet och planering är mycket tidiga 
med att börja planera för det projektförslag som ska utarbetas för att 
ansöka om deltagande i projektets andra fas. Diskussionerna om hur en 
ansökan till TAIS andra halvlek ska formuleras påbörjas redan i augusti 
2007, när projektet varit igång 9 av de 30 månader som fas ett involverar. 
Innan projektet egentligen börjat leverera de första resultaten från 
forskningspaketen, tar diskussionerna kring vad man bör demonstrera 
och hur detta ska gå till i nästa skede en allt mer fast form. Detta är något 
som framstår som frustrerande för vissa.

PL, AP 5–6: Till viss del kan jag känna att vi är inne på 
demonstrator redan nu. Så det har svängt över mot [att] 
bygga och visa koncept i stället för grundforskning i två och 
ett halvt år och sen komma till demonstratorn. 

Det är nästan redan nu att vi är inne på demonstrator efter 
ett, ett och ett halvt år, så det där med samoptimering har vi 
hoppat över, eller avfärdat, ganska tidigt. 

(Intervju, 9 januari 2008)

I den ursprungliga anbudsförfrågan från FMV indikerades att antalet 
projekt skulle skäras ner till 1–2 och att dessa projekt då skulle få en 
större budget. PL utgår dock från erfarenhet från tidigare projekt och 
tror att nuvarande budgetnivå består. Han tror att det är realistiskt att 
max ett projekt ramlar bort och dessutom är det nedskärningar på alla 
håll. Med dessa ekonomiska ramar blir det svårt att komma långt rent 
praktiskt; det är svårt att genomföra något i verkligheten. Frågan är om 
de pengar projektet söker inför fas två ska spridas ut på samtliga aktörer 
som var med i fas ett, eller om de forskningspaket (och därmed aktörer) 
som är mindre relevanta framåt ska skäras bort och i stället användas till 
demonstratorn. 
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Balansgången handlar inte bara om att olika personer får olika resurser, 
utan även om vad man tror att FMV och Vinnova kommer att ställa för 
krav och hur de kommer att utvärdera ansökningar inför fas två. Den 
teknologi som är minst relevant för demonstratorn, är samtidigt den 
teknologi som har mest generellt användningsområde och är därmed 
intressant ur ett dualt perspektiv. Dessutom är forskningen relaterad 
till ett avknoppningsföretag, vilket även det anses se bra ut med 
”Vinnovakriterier”. Helst skulle de vilja ha en indikation från kunden, 
vad de är intresserade av. PL har goda kontakter och vet ofta hur vindarna 
blåser, men har trots detta svårt att få någon klar uppfattning om vad som 
efterfrågas.

PL: Jag känner att det är bra att ha en dialog med kunden 
i det här. Men en dyster erfarenhet är nog att vi inte får så 
mycket svar där. 

(Workshop, 24 oktober 2007)

Om kommunikationen med projekten från FMVs sida tidigare varit 
sporadisk upphör den under hösten 2008 i princip helt. Enligt deras 
tidsplan skulle instruktioner för ansökan inför fas två skickas ut i augusti/
september, men planen kantas av flera problem. Det finns flera orsaker, 
bl.a. har en av personerna som arbetat med projektet från FMVs sida 
bytt arbetsuppgifter. Men den största stötestenen är att FMV fortfarande 
inte har en överenskommelse med Vinnova om hur samarbetet mellan 
myndigheterna ska se ut. Eftersom inga nya besked finns att lämna 
kommuniceras mycket lite till projekten, och inga FMV-representanter 
dyker heller upp på höstens halvårsmöte.

Det blir en nästan oändlig väntan på att få reda på vad som händer i 
fas två. Inför varje möte har PL hört sig för med personer högre upp 
på FMV för att höra hur det går och får reda på att det är sannolikt att 
det blir två separata ansökningar, där Vinnova kräver motfinansiering 
från industrin. Eftersom industripartnern själv genomgår nedskärningar 
i FoU-verksamhet finns inga sådana möjligheter och man försöker 
profilera ansökan enbart mot FMV.

PL har fått intryck att man vill se något ganska produktnära och att 
det gamla konceptet med en huvudsakligen virtuell demonstrator där 
man visar vissa olika byggstenar måste kompletteras med något fysiskt. 
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Med de resurser som finns bör man därför satsa på den mer traditionella 
antennmodellen men behålla ESA som ett sidospår.

Industrins passiva roll

PL skulle helst vilja se att man går vidare med två spår, en handfast 
demonstrator som har ett femårsperspektiv och ett mer framtidsdanande 
spår som har ett tioårsperspektiv, för att göra alla parter nöjda. Det 
innebär i princip att industripartnern skulle finansiera huvuddelen av 
produktutvecklingen av den traditionella antennen för att få förlängning 
av TAIS-pengarna som kan finansiera den traditionella forskningen.

Industriparten är huvudsakligen aktiv i början och slutet av projektet. 
Man är med och utformar scenariot så att det är industrirelevant och är 
därefter huvudsakligen med och bevakar och stödjer arbetet för att i slutet 
delta i diskussioner om en eventuell fortsättning. Under flera möten och 
tre speciella fas två-workshops, försöker PL på olika sätt att engagera 
industriparten att ta initiativ, eller åtminstone tydligare uttrycka vad de 
är intresserade av och hur de skulle passa in i företagets produkter, så att 
det går att visa på industriell nytta.

Intresset är dock svalt och det förefaller vara svårt att få organisationen 
att formulera en åsikt. Den mekaniska demonstratorn uppfattas inte ha 
något värde för industripartnern och tankarna på den läggs ner. I stället 
fokuseras framåt mot ESA, d.v.s. man kommer att demonstrera en teknik 
som siktar på 2020. Vidare diskuteras hur de små, små delkomponenter 
som utvecklas kan demonstreras på ett pedagogiskt sätt, eftersom man 
antar att de som kommer att titta på detta inte är fackmänniskor.

I slutet av 2008 finns ett förslag till ansökan färdigt från projektets 
sida men man väntar fortfarande på information. I ansökan finns tre 
arbetspaket:

1. En demonstrator av de viktigaste kretsarna närmast antennen, 
som huvudsakligen drivs av industriparten (i samarbete med 
universitet 1), där man ska förbättra och producera ett par av de 
designer som utvecklats under fas ett (fortsättning på AP 3–4).

2. Fortsatt arbete med implementering av radaralgoritmer i en 
energisnål processor (universitet 2, fortsättning på AP 6).
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3. Simulering och visualisering av ett produktkoncept i en befintlig 
simulator, där man kan visualisera hur en farkost utrustad med 
den typ av elektronik som tagits fram i de tidigare arbetspaketen 
skulle fungera.

PL framhäver det tredje paketet som viktigt för att det ska se bra ut, att 
man faktiskt kan visualisera vad det egentligen är man har arbetat med.

När vi skiljs åt efter projektets sista möte i mitten av december 2008 
räknar man med eventuell projektstart tidigast efter sommaren. Vad 
det kommer innebära i form av tillgängliga resurser vet man inte. De 
personer som involveras i projektet sitter inte och väntar, utan man får 
se vilka som är tillgängliga när det väl blir dags. Deltagarnas erfarenhet 
säger att när FMV blir försenade resulterar det i att projektet blir kortare 
eftersom de inte vill bryta sin deadline. En start efter sommaren och en 
eventuell mer hoptryckt tidslinje skulle innebära att det blir problem att 
hinna med produktionsrundorna. Kanske kan man börja redan innan en 
beställning, men det är osäkert om man kan ta den ekonomiska risken. 
Det sista mötet avslutas med en kommentar från PL om att det nog är 
bäst att vänta innan man gör mer:

PL, komponentprojektet: Hittills har närvaron från 
kunderna varit en besvikelse. Så jag vill veta att någon 
kommer innan vi lägger ner massa energi.

(Halvårsmöte, 10 december 2008)
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9.2. Institutprojektet, doktorandprojektet 
och fortsättningsprojektet

Tre av de andra projekten liknar varandra till sin karaktär. De utgörs 
av samarbeten mellan universitet, forskningsinstitut och industri i olika 
konstellationer. Projekten bedrivs med en bas i försvarsforskningstradition 
och liknar på flera sätt komponentprojektet även om varje projekt givetvis 
har sin egen historia. Dessa projekt beskrivs här av utrymmesskäl mycket 
kortfattat: projektens mål presenteras och ett par speciellt intressanta 
händelser lyfts fram.

Institutprojektet

Projektet fokuserar på att ta fram algoritmer för planering av 
patrullering. Tanken är att i en urban miljö ha ett antal robotar som 
antingen positioneras så att de överblickar hela området eller patrullerar 
så att de söker av området på ett effektivt sätt.

På TAIS-dagen i oktober 2007 presenterar projektledaren problembilden 
mer övergripande. Efter förstudierna som genomfördes i början av 
projektet arbetades två fallstudier fram. Scenariot utgår ifrån att ett 
larm detekterar ett intrång i ett industriområde eller i ett militärförråd. 
Väktare anländer till platsen, släpper ut ett antal robotar som i samverkan 
optimalt söker av området och sedan patrullerar på ett sätt så att maximal 
yta avsöks löpande. I scenariot ingår även att de olika robotarna kan 
placera ut sig så att de ger en överblick över ett helt område med hänsyn 
tagen till var det finns möjlighet att gömma sig.

Ansökan passerar urvalsprocessen utan större diskussioner. Projektet 
anses vara forskningstungt och utgörs av välbekanta personer som 
bedriver viktig forskning. Projektet består av totalt fem aktörer: två 
avdelningar på institutet (ansvariga för användarbehov och utvärdering 
samt ett scenario), två universitetsinstitutioner (ansvariga för varsitt 
scenario) och en industripartner (plattformsansvarig). Vid universiteten 
används projektet huvudsakligen till att finansiera varsin doktorand som 
utför huvuddelen av arbetet. 
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Industripartens främsta roll i steg ett är att anpassa hårdvara för att 
kunna genomföra demonstrationen i slutet av projektet. De betraktar sig 
som en relativt passiv part under första fasen och de uppskattar sig endast 
lagt 100–200 timmar på projektet under dess första år. Senare i projektet 
kommer dock en något mer aktiv roll att krävas, när man ska integrera 
de kodmoduler som forskarna tar fram och genomföra den planerade 
slutdemonstrationen med verkliga robotar.

Industripart: Vårt bidrag ligger inte inom forskningsområdet 
utan i stället är vårt bidrag att integrera ihop forskarmoduler 
till ett fungerande system. 

(Ettårsenkät)

De olika aktörernas arbete är uppdelat i olika arbetspaket som 
huvudsakligen bedrivs av en aktör. Formella gruppmöten genomförs 
därför sällan i projektet även om sammanhållning sker av projektledaren.

PL disputerade år 2003 på det deltagande universitetet. När han sökte 
projektet var han redan fullbelagd med andra uppdrag, men eftersom 
institutet står under nedskärningshot från januari 2008 (då det var tänkt 
att volymen beställningar mot FMV/Försvarsmakten skulle minskas 
drastiskt) innebar TAIS-projektet en riskspridning. Eftersom institutet är 
huvudpart fick dock avtalet enbart tecknas till sista december 2007, med 
option på fortsättning. Denna beställningsgräns drabbade i praktiken 
aldrig detta projekt, utan det fortsatte så som ursprungligen planerat. En 
del av de andra projekt PL var involverad i blev dock bantade.

Projektets arbete påbörjades med litteraturstudier för de olika 
forskningsspåren. Samtidigt genomfördes en kartläggning av 
användarbehov där både militära och civila organisationer tillfrågades om 
vilka behov som fanns. Redan tidigt i projektet uppstår en konflikt mellan 
forskning och utveckling. Forskningsarbetet bedrivs huvudsakligen av 
doktorander, vars främsta intresse är att skriva akademiskt meriterande 
papers. De mer praktiska delarna i projektet, såsom implementering 
av algoritmer till simulatorn och andra delar som inte är akademiskt 
meriterande blir mindre intressanta och svåra att motivera. 

Detta kan bli ett större problem med en mer produktinriktad fas två. 
Redan i början fick de projektanställa en person på universitetet för 
att hjälpa till med framtagandet av programkod för att implementera 
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de algoritmer doktoranderna konstruerar. I ett nästa steg är fokus 
på integration och produktifiering är ännu större, och verksamheten 
hamnar sannolikt ännu längre från doktorandernas mål – att producera 
papers som leder till en avhandling.

PL misstänker därför att nästa fas kommer att kräva andra kompetenser, 
antingen genom ett ökat åtagande av industriparten eller genom att ta 
in nya aktörer. Frågan är hur man då ska hantera de medel som idag 
går till universiteten och finansierar doktorander, vilka antagligen 
behöver finansiering även under fas två för att komplettera sina 
avhandlingsarbeten.

Projektet har förlöpt utan incidenter och i slutet av projektet genomförs 
en slutdemonstration där funktionaliteten demonstreras i teleopererade 
robotar. Demonstrationen filmas även av SVT. Projektet har lyckats 
implementera ett system som, trots vissa problem under demonstrationen, 
ser ut att befinna sig relativt nära en användbar produkt. Dessutom har 
flera publikationer i form av konferensartiklar, bokkapitel och olika 
rapporter publicerats under projektets gång.

Inför fas två väljer projektet att slå sig ihop med doktorandprojektet 
och formulera en gemensam ansökan. Detta dels för att öka chanserna 
att gå vidare, men även eftersom doktorandprojektet har tagit fram en 
hjuldriven plattform som är intressant för att pröva den styrmetod som 
PL uppfann när han skrev ansökan till det ursprungliga projektet och 
som nu patenterats. Denna gemensamma ansökan blir slutligen den som 
rekommenderas för fortsatt utveckling i en fas två av TAIS. En anledning 
till detta var närheten till konkret produkt med militär relevans. Ett av 
målen inför en fas två var att hjälpa Markstridsskolan att ta fram en 
TTEM78, ett dokument som krävs för att en upphandling av produkt ska 
kunna komma till stånd.

78 Teknisk-Taktisk-Ekonomisk Målsättning, d.v.s. en kravbild på en 

produkt.
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Doktorandprojektet

Doktorandprojektet utvecklar teknologi för en markgående robot som 
kan åka före trupptransporter och spana. Roboten måste således vara 
snabb och ha en förmåga att upptäcka oväntade förändringar. Ett viktigt 
inslag i projektet är att realisera dessa teknologier i fysiska demonstratorer 
under projektets gång. 

En ursprunglig tanke med projektet är att mekanik, hjuluppbyggnad 
och liknande inte skulle ligga i fokus. Man skulle utnyttja befintliga 
plattformar för att ta sig fram, och fokus var att utveckla den intelligens 
som krävs för att genomföra de uppdrag man har föreställt sig. I slutet 
av projektet var målet att ha ett fordon som åker före en militär konvoj 
och kontrollerar att kusten är klar. Problemställningen kan användas för 
assistans i krigssituationer men är även relevant för många industriella 
problem såsom verksamhet i hamnar, gruvor, varulager m.m.

Projektet var inte ett av dem som ursprungligen föreslogs av 
urvalsgruppen. De flesta i urvalsgruppen kände till personerna i gruppen, 
och hade lite olika förväntningar och åsikter huruvida det var nydanande 
och relevant eller ej. Efter viss konflikt i styrgruppen för TAIS kom dock 
detta projekt med, trots sin ursprungliga tiondeplats. 

Det går inte att förstå doktorandprojektet utan att förstå dess 
forskningsledare. Projektet och alla dess aktörer centreras kring 
forskningsledaren (FL) och hans personlighet. Redan i urvalsprocessen 
betonades av flera inblandade att projektfinansiering måste villkoras 
med att FL inte agerar projektledare eftersom FL inte anses passa i en 
projektledarroll. I min första kontakt med honom, ett telefonsamtal i 
januari 2007, förklarar han att detta huvudsakligen är ett projekt för att 
finansiera doktorander. Han understryker att det inte kommer att leda 
till några produkter och att industrikontakterna i ansökan utgörs av hans 
gamla doktorander eller kompisar. Det är även detta kontaktnät som 
avgjort vilka organisationer som ingår i projektet. De är inte främst valda 
för att de har en viss kompetens eller representerar en viss organisation, 
utan för att de är personer FL känner. Således blir det ingen skarp gräns 
mellan vilket arbete som görs i vilken organisation utan snarare vilka 
personer som har vilken kompetens.
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Doktorandprojektet är ett projekt som nästan helt utgörs av 
universitetsforskning. Huvuddelen av projektet ligger vid en enskild 
institution, en mindre del ligger på ett institut och på en annan institution 
på universitetet. Med i bilden finns en tanke på att viss personal från det 
universitet där FL numera officiellt arbetar ska ingå i projektet, men de 
verkar aldrig komma igång. Under hela projektet diskuteras möjligheter 
till samarbete med ett forskningsinstitut i Finland, och även detta är 
något som aldrig riktigt verkar bli av. 

På pappret representerar FL två universitet och ett forskningsinstitut som 
alla är inblandade i projektet. I praktiken är det dock två doktorander på 
den institution där FL länge varit aktiv som arbetar med själva farkosten 
samt en doktorand i en annan forskningsgrupp som använder runt en 
tredjedel av sin tid. 

Efter ungefär två månaders försening där man diskuterat en paragraf 
i FMVs allmänna villkor avseende leveransgarantier påbörjar projektet 
sin verksamhet med ett uppstartsmöte i februari 2007. På detta möte 
blir det tydligt varför man förordat en annan projektledare. FL 
presenterar sig som ”allergisk mot rå lök, onödiga möten och byråkrati” 
(Projektstartsmöte, 6 februari 2007). Projektet behöver därför en mer 
organiserad projektledare än den visionära FL som huvudsakligen ser 
sig som en idéspruta. 

Projektet kännetecknas i början av en viss frustration, med slitningar 
mellan projektledaren och forskningsledaren. Projektledaren kämpar 
mot en demodeadline och får slita för att få andra parter att fokusera på 
att leverera demonstratorn.

Jag kallar till ett arbetsmöte kring demonstratorn till 
DEMO1. Nästan halva tiden har gått, och vi måste synka att 
alla vet vad de ska göra. Jag vill se ett möte där frågetecken 
rätas ut kring hårdvara OCH mjukvara till demonstrator. 

Dagordningen är mycket klar: Inga visionära utspel, utan 
helt och hållet fokus på vad och vem som ska göra vad och 
vad DEMO1 ska innehålla ifråga om hårdvara.

(E-post från projektledare, 24 mars 2007)
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När jag träffar FMV i början av maj 2007 pratar vi lite allmänt om hur 
de följer upp projekten och vilken uppfattning de har om dem, bekräftar 
de bilden av projektets centrala person.

PL, FMV: Jag menar, vi hade ju till exempel det där 
[universitetsprojektet] och han [forskningsledaren] är ju i 
någon mening en rätt virrig person. Det första mötet som vi 
var på, när vi sa att nu får ni köra, kändes det som om det 
var väldigt ostrukturerat och då kände man ju viss oro inför 
det när det gällde projektledning och grejer. […] 

Men det är fortfarande ett sådant projekt som fortfarande 
känns som om det kan gå både upp och ner. Och de gör 
säkert bra tekniska grejer, frågan är om de får ihop det till 
någon sorts helhet. Eller om de bara liksom irrar bort. 

(Intervju, 2 maj 2007)

Projektledaren är en av FLs gamla doktorander som nu undervisar vid 
institutionen. Hans mål med projektet är dock något större än ett sätt att 
finansiera två doktorander. Han vill använda det här projektet som bas 
för att bygga upp en större forskningsgrupp, med tydligare samarbeten 
med industrin.

PL 1: Mina personliga mål är att det här blir avstamp för 
en grupp som växer sig stark. Och där vårt signum är att vi 
bygger prylar. 

Jag: Försöker ni hitta forskningsmedel eller industrimedel?

PL 1: Båda. Jag tror att vi befinner oss i en tid precis när det 
här håller på att skifta ut i industrin. 

Industrin har inte riktigt anammat autonoma fordon 
än. Det är lite industritruckar, gruvtruckar, men vi står 
fortfarande inför den stora utmaningen att kunna blanda 
icke professionella människor och autonoma robotar. 

Att vara ute i skogen och göra saker är det som vi ska göra 
i det här projektet – att befinna sig i okänd terräng, och 
navigera. […] Där ligger forskningsfronten. Kan vi hitta 
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några intressanta lösningar där, då kan vi börja tänka i 
industriell skala som inte gjorts ännu. 

(Intervju, 8 maj 2007)

Demonstration ett som skulle utföras under våren har inte kunnat bli 
av på grund av att den robotplattform de haft tillgänglig från tidigare 
projekt inte klarat av belastningen av de sensorer och datorer som 
plattformen kräver. 

Utöver förseningar, hård arbetsbelastning och konstruktionsproblem 
håller institutionen på att flytta. Ett par veckor efter att vi träffas packas 
hela labbet ner i kartonger och det dröjer 8–10 veckor innan det är möjligt 
att fortsätta med de mekaniska utvecklingsprojekten. Demonstrationen 
kan därför antagligen inte bli av förrän efter sommaren. Förhoppningsvis 
i början av september, innan undervisningen drar igång.

Under början av hösten slutar dock PL 1 på universitetet för att gå över 
till industrin. Hans önskan att bygga upp en större forskningsgrupp var 
svår att förankra. Undervisning långt in på kvällarna och nästan varenda 
helg på kontoret för att försöka få projektet att gå ihop gjorde valet lätt. 

Jag: Hur går det då med TAIS?

PL 1: Jag tror det går bra, jag tror inte det är några problem 
egentligen. Mitt bidrag var ju att hålla en industriell prägel 
på det hela. 

Det är väl ingen hemlighet att vi byggde den där roboten 
och den står där uppe och den har ett industriellt syfte, vi 
försöker närma oss industrin med den. 

Sen var ju [FL] och jag oense om hur det här skulle drivas 
och för mycket energi gick åt till det. Han vill ha ett annat 
upplägg på det och nu får han det, så alla är väl nöjda och 
glada. 

(Intervju, 11 januari 2008)

En av FLs andra f.d. doktorander som representerar institutets 
roll i projektet får ta över projektledningen och handledningen av 
doktoranderna, dock motvilligt.
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Projektet löper vidare med oförändrade mål gentemot uppdragsgivaren, 
men samtidigt ändras dess karaktär. Den industriella relevans som 
var huvudmålet för den avgående projektledaren ligger nu inte längre 
i fokus. En av de frågor man varit oense om har varit samarbetet med 
Finland. PL 1 ansåg att det var viktigast att visa att man hade förmågan 
att bygga en forskningsgrupp, att demonstrera funktionalitet snarare 
än att kunna visa upp att man hade något akademiskt samarbete med 
någon utomlands. I stället för tidigare diskussioner om industrirelevans 
och kommersialiseringsprojekt talas nu om en eventuell slutprodukt som 
kan användas i Nordic Battlegroup. I beskrivningen handlar det dock 
mest om applikationer som framstår som endast svagt relaterade till den 
ursprungliga visionen om roboten som åker före en trupptransport. Och 
vem som i så fall ska bygga produkten återstår att se.

Även demonstration två har blivit försenad, dels på grund av den försenade 
starten, men även eftersom man fortfarande saknar en lämplig plattform 
att köra demonstrationen på. I stället för december 2007 planerar man 
därför en demonstration framåt april 2008, när ett examensarbete ska ha 
färdigställt den robot man hoppas kunna använda. 

Projektet genomför flera demonstrationer, som dock inte alltid 
framstår som imponerande för besökarna. Trots att det inte var tänkt 
att vara ett plattformsprojekt har mycket tid gått åt till att få ihop en 
fungerande plattform att demonstrera på. I slutrapporten hänvisar man 
till fyra plattformar man använt: en baserad på en elektrisk rullstol, en 
robot från ett studentprojekt, en modifierad robotdammsugare och en 
modifierad fyrhjulig motorcykel. Ingen av dessa farkoster är i närheten 
av de inledande visionerna om att slå det svenska hastighetsrekordet för 
autonom navigering.

Denna fokus på plattformar leder till att flera av de tänkta förmågorna 
inte demonstreras i större utsträckning, och i det som demonstreras 
uppstår flera problem. Även publiceringen har blivit lidande, eftersom 
denna typ av implementering sällan är publicerbar. 

Fortsättningsprojektet

Det fjärde projektet kallar jag fortsättningsprojektet, eftersom det är 
något utav en fortsättning på ett tidigare Försvarsmaktsfinansierat 
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FoT-projekt som projektledaren tidigare ansvarat för. Verksamheten 
samordnas med en rad närliggande projekt.

Projektets mål var att ta fram och demonstrera tillämpningar för 
certifierbara autonoma UAV:er. Huvudscenariot är att en farkost 
ska flyga framför en trupp under förflyttning och kunna notera 
förändringar i omgivningen. Denna farkost ska kunna ta emot uppdrag 
och självständigt kunna planera, prioritera samt utföra dem. I projektet 
ingår både ruttplanering och styrning av farkosten samt bildanalys för 
att kunna identifiera objekt och skatta deras attribut. De problem som 
studeras har sitt ursprung i två scenarion som har arbetats fram, ett civilt 
och ett militärt. Gemensamt för dessa är en grundförutsättning där en 
eller flera UAV:er får i uppgift att detektera och känna igen markobjekt, 
samtidigt som man följer med en truppförflyttning och varnar om något 
farligt eller oväntat händer.

Under projektets första fas bedrivs forskning kring styrprinciper och 
designregler för att intelligent både hantera flygning och sensorstyrning 
under olika taktiska uppdrag, såsom att autonomt generera en 
dynamisk skyddszon (bevaka ett visst område kring en trupptransport). 
Under projektet kopplas fyra olika simuleringssystem (ett från varje 
organisation) samman för att i slutet av fas ett kunna demonstrera detta 
i en fullsimulerad miljö. Målet är att under fas två kunna genomföra det 
hela på en befintlig plattform i verkligheten.

I första fasen av projektet arbetar industriparterna huvudsakligen med 
att anpassa sitt simulatorsystem för att klara av de simuleringar som 
krävs. Denna utveckling hoppas de kunna få nytta av även i framtida 
utvecklingsprojekt från andra parter. Universitetsforskningen genomför 
en litteraturstudie och påbörjar forskningsprojekt utifrån de behov de 
identifierar.

PL är en av de institutsanställda som tagit till sig sin generaldirektörs 
argument att de är under förändring och att de ska försöka gå från 
uppdragsforskning till en breddad affärsverksamhet. Han ser därför på 
detta projekt som en del av institutets framtida kommersialiseringsarbete, 
även om huvudansvaret än så länge bör ligga hos de kommersiella 
aktörerna. 
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Totalt består projektet av fyra aktörer. Utöver forskningsinstitutet ingår 
en universitetsinstitution och två olika bolag ur samma försvarskoncern. 
PL är dock tydlig med att det är institutet som fått uppdraget, och att 
de andra aktörerna är underleverantörer. Dessa fyra aktörer har inte 
samarbetat direkt tidigare, även om organisationerna som sådana 
haft kontakter under många år. De olika personerna har mötts på 
möten och konferenser och på så sätt byggt kontakter. Att försöka få 
forskningsinstitut, universitet och industrier att samverka uppfattas som 
en utmaning och hade troligtvis inte uppstått utan denna typ av program. 
Det var PLs idé att sammanföra dessa parter och han ser sig främst som 
en idéspruta och koordinator, som administrerar projektet och håller 
samman parterna.

De andra parterna i projektet anser sig i hög grad vara underleverantörer. 
Ena industriföretaget anser att det känns lite ovanligt, det brukar ju vara 
tvärtom. Samtidigt är deras uppgift att vara integratörer och på så sätt ta 
emot resultaten.

PL, industripartner: Jag tycker att det är ett smakligt 
upplägg egentligen. Jag tycker det är lite spännande att vara 
underleverantör till [institutet] för det brukar vi inte vara. 
[…]

Och dessutom gör vi ju dessutom det vi ska göra i sådana 
här [projekt]. Att det är andra, universiteten, som står för 
det forskningsnära och vi [för denna forskning] närmare 
våra produkter. 

(Intervju, 10 januari 2008)

Rollen som underleverantör har de inget emot eftersom det innebär att 
man slipper en hel del av den administration som projektledningsrollen 
innebär för relativt få arbetstimmar i slutändan. Erfarenheten av denna 
typ av projekt är blandad, ibland slutar projekten med en pärm i 
bokhyllan och kommer inte vidare. Det här projektet anses dock vara bra 
specificerat, rätt tänkt och ha potential att göra nytta i praktiken.

En faktor som bidrar till att de uppfattar sig som underleverantörer är 
att större delen av den forskning som bedrivs vid universitetet utförs av 
en nybliven doktorand, som sedan tre år arbetat på institutet och fått sin 
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doktorandfinansiering genom detta projekt och jobbar kvar där till en 
liten del. Därför sker mycket av kommunikationen just via institutet.

En hemvist åt doktoranden är dock långt ifrån enda anledningen 
till att forskningsledaren på universitetet bidrar. Han är en del av en 
forskningsgrupp som länge arbetat med UAV:er, och TAIS-projektet 
platsar väl bland universitetets andra forskningsaktiviteter, där både SSF- 
och Vinnovafinansierade centrumbildningar ingår. Dessa samarbeten 
har redan tidigare skett i samarbete med de industripartners som nu 
ingår i projektet. Till skillnad från andra forskare som ofta nämner 
brist på pengar har FL således väl med finansiering, men svårt att hitta 
rätt personer, vilket han ser som ytterligare argument att hålla samman 
verksamhetens profil.

Projektet blev ursprungligen försenat, nästan i 6 månader, då de olika 
aktörerna inte kunde komma överens om hur immateriella rättigheter 
skulle hanteras i projektet och hur nyttjanderätten kring det som kom 
fram genom projektet skulle hanteras. Problematiken låg inte bland 
de inblandade individerna utan uppstod först när de administrativa 
avdelningarna skulle upprätta ett avtal, ”ovanför deras huvuden”, vilket 
ledde till viss frustration. 

Jag: Ni hade lite strul att komma igång med upphovsrätt 
förstår jag?

FL, universitetet: Ja, men det är så det när [industriparten] 
är med. 

Jag: Det var [industriparten] som?

FL, universitetet: Ja, det är alltid [industriparten] som 
strular.

Jag: Det var inte första gången heller alltså?

FL, universitetet: Nej, du kan ju fråga chefsjuristen här 
eller juristerna på [institutet]. 

(Intervju, 10 januari 2008)

När detta väl var löst har omorganiseringar skett på flera av 
organisationerna, men under TAIS-dagen i oktober 2007 var projektet 
i full gång och PL nöjd med hur det framskred. Sedan tystnar dock 
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projektet igen. Personal på FMV börjar bli bekymrade. Rapportering 
sker inte som den ska; de har totalt endast fått in någon enstaka rapport. 
Efter att ha haft mycket goda erfarenheter av projektledaren under 3–4 
år i tidigare projekt känner de inte riktigt igen honom. Det material 
som krävs levereras dock när det frågas efter, men mycket kortfattat. 
PL har sjukdom i familjen och efter en tid tar en annan person över 
projektledningen internt i projektet, även om PL står kvar som formell 
projektledare.

Samarbetet med industrin flyter inte helt smärtfritt. Efter att flera 
olika kontaktpersoner avverkats utan att särskilt mycket blivit gjort, 
har budgeten förbrukats. Man når ett resultat där den planerade 
funktionaliteten kan demonstreras, även om mer hanteras i institutets 
programvara än tidigare planerat. Integrationen mellan simulatorerna 
blir problematisk då det är svårt för institutet att få tillträde till 
industripartens lokaler för att provköra sin programvara mot deras 
system.

I slutet av projektet genomförs en slutdemonstration där funktionaliteten 
i de sammankopplade simulatorerna visas upp. Utöver detta har inom 
ramarna för projektet en rad konferens- och journalpapper samt ett stort 
antal rapporter publicerats. I sin slutrapport betonas att integrationen 
skapar en bra plattform för framtida samarbete eftersom gränssnitten 
definierats, och man föreslår i ansökan för nästa fas att funktionaliteten 
ska prövas i en riktig plattform genom att en färdig helikopter köps in.

9.3. Robotföretaget

Vi måste slänga ut de här idioterna [i robotföretaget]. De är 
fullständigt vanvettiga.

(anonym)

Robotföretaget är annorlunda. Oavsett vad man jämför med, sticker de 
ut. Projektet består inte av flera olika organisationer i samverkan. De 
har visserligen en disputerad forskningsledare, men är ett uppstartsbolag 
utan kopplingar till universitet eller forskningsinstitut. Ingen av 
projektdeltagarna har tidigare erfarenhet av att arbeta med FMV. De har 
inte heller någon koppling till eller någon domänspecifik kunskap om 
försvarsindustrin.
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Medan de övriga projekten fokuserar på en avgränsad tillämpning, ett 
scenario som ska lösas med en specifik lösning, vill robotföretaget bygga 
en generell robotplattform som själv kan lära sig att utföra allehanda 
olika uppdrag, oavsett om det handlar om att hämta en öl i kylen eller 
röja minor i ett stridsområde. De vill skapa en robot som inte bara lär sig 
själv utan även kan tänka och resonera. 

På TAIS-dagen i oktober 2007 presenterades exempel på vilken nytta 
försvaret kan ha av ej självlärande robot:

•	 Självständigt transportfordon kör fast i gyttja och lär sig komma 
loss. Fordonet kommunicerar ny lärdom till övriga enheter.

•	 Minröjarrobot blir skadad, lär sig ”halta” och kan fortsätta vara 
aktiv.

•	 Minröjarrobot identifierar ett antal minor och resonerar sig baserat 
på erfarenhet fram till ytterligare minors sannolika positioner.

•	 Roboten ska utrustas för ett nytt uppdrag och kan automatiskt 
ladda ner nya och uppdaterade CAD-beskrivningar, vilket gör att 
den direkt kan identifiera och resonera kring de nya objekten.

I ett fält där alla aktörer undviker att tala om artificiell intelligens79 kastar 
sig detta projekt rakt in och tror sig kunna uppnå en generell intelligens 
på en nivå som både provocerar (som i det inledande citatet som betraktar 
projektet mer eller mindre som bedragare) och inspirerar.

Projektet är det enda som kan sägas uppfyller den uttalade önskningen 
att nå utanför de etablerade försvarsleverantörerna och omnämns också 
som något av ett wild-card. Det är ett projekt ingen riktigt vågar hoppas 
på, men som alla ändå vill se lyckas, just eftersom det är spännande.

FMV-person 1: Kan man bara få […] det att funka, att 
den kan uppvisa ett sådant här intelligent beteende, då 
har vi kommit väldigt mycket närmare det här målet 

79 Forskningsfältet artificiell intelligens har blivit känt för sina stridigheter 

om vad intelligens är samt för sina misslyckanden att leverera användbara 

resultat under många årtionden. 
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vi satte upp med TAIS. För att köra fem sådana här 
[komponentprojektet] hade inte varit lika spännande.

(Intervju, 2 maj 2007)

FMV-person 2: Ja, skitkul, man hoppas att de får till det. 
Det är väl de man kan... 

Vi hoppas att alla andra lyckas också, och man tror väl så 
här, att det är lite tokigt att de här som gnetar på och gör 
de små stegens förändring, att de ska bli lite underskattade 
bara eftersom jag inte tycker det är så spännande, de gör de 
här vardagliga förbättringarna […]

Ja, jag har ingen het favorit eller så. Men jag tycker rent 
känslomässigt att det här [robotföretaget] känns spännande 
då, eftersom det är så pass helt nya idéer.

(Intervju, 2 maj 2007)

Projektets mål är att bygga upp en generell robotarkitektur, som själv både 
lär sig att hantera den robot den blivit installerad i (självkonfigurerande) 
och att utföra olika uppdrag med hjälp av en programvara som är 
oberoende av maskinvara, uppdrag och miljö.

Teknologin baseras på genetiska algoritmer som utifrån en målfunktion 
försöker evolvera fram ett önskvärt beteende. Genetisk programmering 
beskrivs ibland som att roboten skriver sin egen programkod. Denna 
teknologi kombineras med mer traditionella system för att uppnå ett 
intelligent beteende. 

Forskningsledarens vision är att roboten i slutet av fas ett ska lära sig att bli 
resonerande. Utifrån att fråga användaren om olika begrepps betydelse, 
eller genom att jämföra olika världsbilder ska den själv kunna lösa olika 
typer av problem. Resonemanget ska kunna ske antingen genom tal, text 
eller genom att visa exempel för roboten.

Projektet är organiserat kring praktiska demonstrationer i flera steg. 

•	 I den första demonstrationen visas den grundläggande arkitekturen 
i en första robot. 

•	 I steg två ska roboten kunna bygga en karta när den rör sig i 
omgivningen och lära sig förstå egenskaper i världen omkring sig. 



181

•	 I steg tre ska roboten kunna ta emot instruktioner med hjälp av en 
laserpekare. En användare ska kunna peka ut bollar och markera i 
vilken låda dessa ska placeras, varefter roboten planerar och utför 
detta kommando själv. 

•	 I steg fyra ska roboten kunna städa ett rum genom att den lär sig 
vilka objekt som hör till vilken låda och därefter kan åka runt i 
rummet och sortera dessa rätt.

Ansökan skickades in av en konstellation centrerad kring ett 
riskkapitalbolag och en grupp robotik-intresserade forskare och 
entreprenörer som tidigare samarbetat i olika bolag. De träffades för att 
diskutera att det börjar bli dags att göra något kring robotar, något de alla 
var väldigt fascinerade av.

VD: Som vanligt sitter man hemma hos varandra och 
pratar elektronik och det här gänget tycker det är jättekul. 
Robotar pratar vi hela tiden [om] och är lika fascinerade av 
[…]. 

Så fick vi till ett möte och började vi snacka [om att] vi borde 
göra någonting kring det här, för det är rätt tid. [Men] vi 
måste kunna finansiera det här också. Och så kommer 
FMV ut med sin request. 

(Intervju, 5 juni 2007)

De började titta på olika finansieringsmöjligheter, och upptäckte av 
en slump TAIS-programmet, troligtvis via Vinnovas hemsida vars 
utlysningar affärsutvecklaren bevakade. Hade det bara anslagits via FMV 
hade de förmodligen aldrig hittat den. Ansökan gav dem en anledning 
att börja diskutera mer konkret och konkretisera sina idéer. 

VD: Och då sa vi, men vänta nu, det här är ju perfekt. Det 
är det här vi ska hålla på med. […]

Den var ju lite annorlunda den här processen än alla andra 
processer då. Det tog ett tag innan man fattade det. Och så 
gick vi vidare, och i ärlighetens namn trodde vi aldrig att vi 
skulle få de här pengarna. Man tänkte ju Saab, Hägglunds, 
Bofors, Ericsson. 

(Intervju, 5 juni 2007)
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Bedömarna i urvalsprocessen uppskattade att projektet var bredare 
i sin omfattning, att det la ribban högt och att det var väldigt 
kommersialiseringsinriktat. Man ansåg att det var ett högriskprojekt, 
men om det skulle lyckas, skulle det kunna få stora följder.

Projektet var snabbt igång och började arbeta redan innan den 
formella FMV-beställningen kom. I projektet finns en VD som är 
den sammanhållande affärsmannen och i övrigt arbetar med ett lokalt 
riskkapitalbolag, en projektledare och en systemutvecklare som båda 
praktiskt arbetar med att skriva programvaran och en forskningsledare 
som är den stora visionären och titt som tätt dyker upp med nya fantastiska 
idéer.

PL läste datorteknik på Chalmers och började sedan arbeta med 
programvaruutveckling åt Volvo personvagnar. Efter en tid startade han 
eget bolag med liknande verksamhet som växte till femton personer och 
sedan såldes till ett internationellt bolag. Han åkte till bolagets kontor 
i Detroit under ett par år men kom sedan tillbaka. Efter en tid började 
han doktorera med FL som handledare, kom i kontakt med VDs 
riskkapitalbolag och startade med deras hjälp 3–4 år innan TAIS ett nytt 
företag, där även systemutvecklaren är delägare. Doktorandstudierna 
avbröts på grund av för mycket företagande, men han har planer på att 
komma igång med dem igen i och med robotföretaget. Flera gånger när 
vi träffas pratar vi om att det finns väldigt mycket material till papers, 
men det blir aldrig av eftersom företaget tar all tid. Doktorandstudierna 
förblir i bästa fall sekundära till det primära målet att bygga ett företag.

VD: PL är ju en underbar människa för han är en tekniker 
som kan sälja. Och som [förstår att] det måste komma 
intäkter. Han är underbar på det sättet.

(Intervju, 5 juni 2007)

PL är teknikoptimist, en dag på väg i hans Volvo 240 diskuterar vi 
huruvida bilar kommer att ha förare. Han tror att vi av miljöskäl inom 
kort övergår till förarlösa taxibilar i innerstaden. Han är övertygad om att 
vi kommer att se den generella roboten och att de teknologier de arbetar 
med är ett sätt att ta sig dit. Resten är mest en fråga om tajming.

PL: Även om vi nu skulle misslyckas så tror jag att vi ganska 
snart är där ändå. För att det som gör det här möjligt är ju 
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inte att vi är så exceptionellt mycket smartare än alla andra, 
utan det är ju att processorkraft börjar bli så billigt. 

Någon annan kommer också snart att inse att något 
självprogrammerande system eller något självlärande 
system med dagens processorkraft kommer att kunna göra 
väldigt mycket. 

Det som avgör om vi lyckas eller misslyckas handlar kanske 
mer om tajming. Om vi inte lyckas med detta dom här 2,5 
åren och man gör ett nytt försök om 5 år så lyckas man 
kanske då, därför att, vad är fem år, då har det blivit 8 
gånger så mycket processorkraft. 

(Intervju, 5 juni 2007)

Samtidigt är det tydligt att för honom är relevans i verkligheten det 
relevanta måttet på framgång. När vi kommer in på bevakningsrobotar 
jämför han med ett av de andra projekten, som tar fram algoritmer för 
att beräkna en optimal rutt för robotar som avsöker en yta.

PL: [jag/vi] som jobbar lite mot verkligheten och industrin 
och så – vem fan bryr sig. Det spelar ingen roll om den är 
optimal eller inte, bara den är tillräckligt bra.

Forskningsledaren är docent, men är idag inte knuten till något universitet 
utan arbetar enbart med de företag han varit med och startat. Han har 
forskat länge inom fältet och tror verkligen på robotikens framtid.

FL: Jag tror att jag vet vad intelligens är och jag tror att jag 
vet hur man gör det. Sen kan man pröva den här tekniken 
på alla olika områden som vi behöver för att få en ny 
konstgjord agent.

[Att bygga intelligens i] en robot är bra, för den löser 
verkligen problem och den talar direkt om för dig om 
någonting inte funkar. Så jag har velat göra robotik väldigt 
länge. 

Jag ser det som ett av mina yttersta mål att få sätta sig mitt 
emot en robot och föra en konversation och uppleva det som 
en konstig människa, men trots allt en människa.
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Och jag tror inte att det är så super[svårt]. Men för en del så 
låter det konstigt.

(Intervju, 12 december 2007)

Hans roll i projektet är att arbeta med de mer visionära delarna, 
utveckla teknologier kring intelligenta resonemang och intuition, som 
ska inkluderas i de högsta lagren i slutet av projektet. Medan de andra 
arbetar hårt med att få till stånd den funktionalitet som krävs för nästa 
demo funderar FL vidare på sin visionära reasoning-engine, och föreslår 
nya intressanta sidospår som han anser bör läggas in i plattformen för att 
göra den mer imponerande.

I början drivs projektet från en källarlokal under ett bostadshus där 
en av projektdeltagarnas föräldrar bor. Det är billig hyra men en rå 
och mörk källarlokal. Lokalen var ursprungligen tänkt enbart för att 
genomföra demonstrationerna i, men har blivit ”robotlabbet” där test 
och integrationsarbete sker. De som arbetar med projektet är spridda 
mellan olika platser, ofta jobbar de hemma, men möts i källarlokalen för 
att provköra, felsöka och genomföra de sista förändringarna. Genom att 
utnyttja tidigare programmoduler som de utvecklat i sitt gemensamma 
företag kan de snabbt få ihop en fungerande struktur. Och självförtroendet 
är gott.

PL: Sen kan jag ju sticka ut hakan då och säga att jag och 
[systemutvecklaren] är en av de bättre programmerarna vi 
har här i Sverige, han är vass alltså. Och jag är inte riktigt 
lika vass som han, men han är riktigt, riktigt vass och snabb.

(Intervju, 5 juni 2007)

Den första demonstratorn visades i juni 2007 enligt tidplan och utan 
alldeles för mycket press på utvecklarna. Även om den kanske inte föreföll 
så imponerande för den oinvigde innebar den dock att plattformen 
existerade och att grundmodulerna var på plats.

Jag: Hur går projektet?

VD: Det går åt rätt håll. Det var nästan där på 
demonstrationen tycker jag. Det är väl så. Vi la rätt mycket 
tid i början på att försöka få ordning på det holistiska, 
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arkitekturen och fundera på hur ska det här sitta ihop, 
innan vi började själva utvecklingen. 

Och det är kanske så att vi skulle gjort tidsplanen lite 
annorlunda så att vi hade specificerat mer tid på det och haft 
första demon efter sommaren. Samtidigt, så är det alltid så. 

(Intervju, 5 juni 2007)

Försening och inställd fakturering

Efter att den första demonstrationen avlöpt lyckosamt börjar dock 
problemen hopa sig. Den första fasens utvecklingsarbete bestod 
huvudsakligen i att koppla samman de planerade delsystemen med den 
inköpta roboten och demonstrera hur den startar upp, upptäcker sina 
olika komponenter och kan utföra mycket enkla kommandon. Inför 
demonstration två som är tänkt att hållas under hösten förlöper arbetet 
långsammare än vad man hoppats. De extra resurser som man försökt 
hitta har inte lokaliserats och en rad synkroniseringsproblem uppstår när 
samtliga moduler ska kopplas samman för att implementera hela den 
tänkta arkitekturen.

I september 2007 får jag ett mycket kortfattat svar på en förfrågan om 
när nästa demonstration är planerad: ”Ursäkta sent svar. Vi jobbar på 
och har en liten uppförsbacke just nu. Nästa demonstration är tänkt i 
februari.” (E-post från VD, 20 september 2007). Projektet klarar inte av 
att leverera demonstration två i enlighet med projektplanen. De anser 
att de missbedömt vilken komplexitet som krävdes för demonstrationen 
och vill slå ihop den med demonstration tre, eftersom huvuddelen av den 
teknologi som de hade trott först behövdes i steg tre redan krävdes för 
steg två.

Detta bekymrar FMV internt eftersom detta är det roliga projektet, 
samtidigt som det är offentliga medel som används. TAIS-projekten 
är forskningsprojekt med risk både för misslyckanden och förseningar. 
Robotföretaget uppfattas som ett spännande projekt, och det vore synd om 
det föll ut redan på detta stadium. Hur mycket ska de få fortsätta innan 
man drar ur pluggen? FMV känner att de inte kan låta faktureringen 
pågå obehindrat utan att framsteg görs. 
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Efter TAIS-dagens presentationer (oktober 2007) träffas robotföretaget 
och FMV för att diskutera hur projektet framskrider. Robotföretaget 
ombeds ta fram en utökad kvartalsrapport och en reviderad tidsplan 
innan faktureringen kan fortsätta.

PL: Nej, vi hade ju möte med [personer från FMV] 
och Vinnova och det kändes som det var järnnäven i 
silkeshandsken. 

Det pratades mycket om att de ville hjälpa och inte stjälpa, 
och sen... Det första de gjorde var att ställa in vår rätt att 
fakturera. Och jag tror inte de insåg att det kan de göra för 
ett ställe som [Institutet] eller sådär. Gör de det till oss är det 
inte frågan om att vi går i konkurs om några månader. Vi 
går i konkurs samma dag. 

Vi överlever ju inte från en månad till nästa månad. Nu 
hade vi lite buffert som tur var, vi hade fått in lite pengar 
från annat håll och sådär då. Men det är ju så att vi lever ju 
månad till månad, så ställer vi in faktureringen, då lägger vi 
ner projektet nästa månad. Och jag tror inte de riktigt insåg 
det. Och vi sa väl inte så mycket om det heller eftersom vi 
hade ju lite buffert. 

(Intervju, 12 december 2007)

Denna åtgärdsplan diskuteras på ett ytterligare möte med FMV i början 
av november 2007 där en rad åtgärder presenteras för att få projektet 
tillbaka mot planen. Denna gång är VD med och medlar, men har bokat 
en felaktig flygbiljett till PL som därför får vara med per telefon. VD 
försöker leda diskussionen genom att ställa frågor till PL och be honom 
berätta om de olika förändringarna. Man hävdar dock att det egentligen 
inte innebär en försening, utan mer en förskjutning i kring vilken fas som 
vilken funktion implementeras i. Projektplansrevideringen består således 
inte i att de har ändrat något mål eller resursbehov, utan snarare genom 
att resurser har flyttats från de senare arbetspaketen till de tidigare. 

För att komma ikapp med projektet har man tagit in tre examensarbetare 
som man eventuellt planerar att anställa efter projektets slut. Dessutom 
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har den virtuella organisationen övergått i en något mer handfast 
organisation genom att man försökt samla all personal på kontoret med 
regelbundna onsdagsmöten.

Efter att FMV grillat projektledaren kring förseningen, planen och 
huruvida detta är en avvikelse från plan eller en omprioritering godkänner 
man att projektet arbetar vidare efter den nya planen men kräver utökad 
rapportering. Man anmärker på att fakturorna varit punktliga men att 
rapporteringen varit mer sporadiskt. Eftersom myndigheten inte får 
betala i förskott måste senaste fakturan krediteras och faktureringen 
först återuppstå när man rapporterar att alla fakturerade medel är 
upparbetade80.

I december är stämningen mer optimistisk uppslupen. Stora delar av 
teknologin fungerar i simulatorn och de ska börja köra i roboten. PL 
anser att de nästan ligger en bit före, och att de snart bör vara färdiga för 
demo. VD erkänner dock att det i viss mån rör sig om en försening och att 
planeringen senare i projektet blir mer osäker. Men som han ser det har 
projektet alltid möjlighet att ta in mer pengar genom riskkapitalbolaget 
han representerar samt genom att han går ner i den administratörstid han 
har i projektet. Efter en tid får projektet tillstånd av FMV att återuppta 
faktureringen och arbetet fortsätter under resten av fas ett.

Att göra affär av det hela

Eftersom projektet drivs som ett avknoppningsföretag finns ständigt ett 
fokus på att hitta affärsmöjligheter som kan skapa ett fungerande företag 
även efter att TAIS-projektet avslutats. Tanken är att finansieringen ska 
skapa en mjukvaruplattform som i förlängningen går att kommersialisera 
i många olika former. Bolagets VD arbetar därför med affärsutveckling 
och har varje gång vi träffas en ny tanke om var möjligheterna finns 
härnäst. I början av projektet pratas mycket om licensiering av 
plattformen och samarbeten med andra aktörer.

Jag: Vad är målet, ska ni sälja teknik eller leverera lösningar 
eller bli uppköpta eller?

VD: Det vore ju fantastiskt om man kunde bli uppköpt. 

80 Här råder skilda uppfattningar mellan projektet och FMV om varför detta 

skedde, så en form av multiplicitet råder.
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Men målet är att bygga ett bolag kring det här som kan leva 
på detta och växa. Och sen hur vi ska tjäna pengar, så är det 
troligare [med] licensspåret tror jag. Jag tror inte vi kommer 
bygga robotar här med alla dessa funktioner.

(Intervju, 5 juni 2007)

Projektet kan anses vara i en tidigare fas än de företag som 
riskkapitalbolaget normalt arbetar med, men det betraktas som en 
utmärkt plattform för att bolaget ska kunna smyga fram och följa med 
marknaden. 

Varje gång jag pratar med robotföretaget har de nya potentiella kontakter 
eller affärsmöjligheter på gång. I februari 2007 utreder de ett eventuellt 
samarbete med ett forskningsinstitut kring en robot för reklamändamål. 
De undersöker ett projekt på leksaksmarknaden, möjligheten att få in 
en robot i strålningsmiljö på sjukhus m.m. Vid senare möten har dessa 
projekt i hög grad bytts mot nya. När vägarna inte varit framkomliga 
provar man nya möjligheter till affärsverksamhet.

VD: Det är så, man provar tio grejer och så får man hugg 
någonstans. 

(Intervju, 5 juni 2007)

De överger tanken på en leksaksprodukt, eftersom det är stor prispress 
och låsta branschstrukturer. Ett av de största robottillverkande företagen 
har sagt att de inte är intresserade av tekniska plattformar, eftersom de 
redan har hundratals. I stället vill de ha fungerande lösningar på enkla 
problem (t.ex. poolstädningsrobot). I juni 2007 anser VD att om de har 
tur får de första kunden under året, annars nästa år. Det blir antagligen 
dock i form av ett samarbetsavtal, snarare än en ren beställning. I den 
utökade rapporteringen hösten 2007 framgår att:

 Vi har även påbörjat kommersialiseringsprocessen tidigare 
än beräknat och har nu långt gångna diskussioner och 
samarbete med en aktör inom mäss- och event-marketing 
segmentet.

(Utökad kvartalsrapport, hösten 2007)

Den kommersialiseringsprocess som omtalas i rapporten är dock inte ett 
resultat av den utvecklade programvaran utan en helt separat robot som 
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idag är i drift, men som man planerar att köpa ut eftersom mässan inte 
själva är intresserade av att utveckla den vidare. Här handlar det således 
mer om att köpa in en befintlig produkt och ta över service, drift och 
försöka sälja den till andra, med smärre utvecklingsinsatser. 

Om mässroboten går bra kan man senare förhoppningsvis använda denna 
försäljningskanal för att erbjuda andra typer av robotar, exempelvis för 
övervakning av lokalerna på natten. Ett avtal tecknas och PL börjar skissa 
på en uppdaterad modell som löser de problem man har med den idag. 
Tanken är att de sedan ska åka på försäljningsturné runt om i Europa 
och försöka teckna avtal. Denna resa skjuts dock ständigt upp på grund 
av tidsbrist.

Skillnaden mellan civila och militära perspektiv 

Projektet har initialt ingen kunskap om försvarsapplikationer. Vilka krav 
som ställs på en robot som ska användas i det militära är mycket diffust.

PL: Jag har så dålig uppfattning vilken status ett förband 
skulle kräva. Jag menar om förbandet har en riktigt duktig 
datakille så kan han göra mer med en plattform. Medans 
om man säger att vi har ingen här som kan skilja på mus och 
tangentbord, okej, då blir det en annan typ av paketering.

(Intervju, 12 december 2007)

Då projektet inte har någon koppling till försvaret och saknar deltagare 
med militär kompetens har projektet svårt att skapa en kravställning 
eller scenarioanalys från militärt perspektiv. VD kontaktade 
komponentprojektet för att se om denna kompetens kunde erhållas, dock 
utan resultat. I stället för att lära sig mer om vilka krav försvaret ställer 
på denna typ av lösningar väljer man att prioritera att komma igång med 
projektet och behåller civilt fokus.

VD: Vi vet ju att vi ska jobba på två segment. Civilt, militärt. 
Civilt har vi ganska bra koll på, militären har vi dålig koll 
på. Där måste vi liera oss med andra. 

Och under hösten ska vi börja ta de stegen, då känner vi 
ändå att vi kommit en bit på vägen och så vidare. Och det 
blir ju att prata med de bolagen, Saab bland annat då.
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 (Intervju, 5 juni 2007)

Denna perspektivskillnad blir tydlig när alla projekt presenteras på 
TAIS-dagen. PL dyker upp i samråd med systemutvecklaren, dock utan 
VD. PL som är robotidealist beskriver robotföretaget för en i övrigt 
mycket traditionell försvarsforskningspublik. 

Vid frågorna efter presentationen och vid diskussionerna vid dagens slut 
uppstår i det närmaste en gemensam attack från de övriga projekten 
gentemot robotföretaget. En självlärande robot, hur kan man skicka ut 
den i strid i scenarion den inte sett tidigare? Ett projektutvecklingsarbete 
som inte baserar sig på ett militärt scenario, hur kan det förväntas 
klara sig i en militär miljö? Hur ska man lära roboten i krigsmiljö? 
Vad händer med personsäkerheten om man har autonomi? Blir inte 
databehandlingskraven enorma om man lämnar lägenheten och går in 
i en stadsmiljö? Kulturkrocken kunde inte vara större och det saknas 
förmåga att hantera detta. 

PL, komponentprojektet: Kan man släppa lös en sådan där? 
Om den kommer åka runt och krocka in i massor av folk.

Systemutvecklaren: Jajamän, det är ett problem.

PL, komponentprojektet (raljerande): ett litet problem.

[diskussionen fortsätter]

PL, komponentprojektet: Det jag försöker fråga är om 
självlärande är en fungerande modell för militära scenarion.

Systemutvecklaren: Ja, det tycker jag. Släpp en robot i Irak 
och den skjuter ner allihopa, amerikanarna skulle inte 
gråta.

(TAIS-dagen, 2 oktober 2007)

När jag ett par månader senare frågar om hur de uppfattade TAIS-dagen 
är denna diskussion dock inget som de reflekterat över.

PL: Jaha, jaaa, jag tyckte inte det var så farligt. Jag är så 
van vid att [när] jag går ut och pratar artificiell intelligens 
överhuvudtaget med folk så säger de att det där är voodoo. 
[…]
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Jag är nog mer van vid betydligt hårdare mothugg än jag 
fick där.

(Intervju, 12 december 2007)

Det har talats om att man kunde få tillgång till en fadder inom 
Försvarsmakten som ska vara med och bistå med branschspecifika 
kunskaper. I december 2007, när projektet bedrivits över ett år, har man 
dock inte etablerat någon kontakt.

PL: Nej, vi har inte jobbat vidare med det. Jag har i alla fall 
inte jobbat vidare med det. [VD] kanske har gjort en del. 
[VD] skulle ju försöka få tag på den där faddern.

(Intervju, 12 december 2007)

Efter en tid får man en kontakt på högkvarteret att rådfråga. Kontakten 
begränsas dock till kortare diskussioner där PL får en avhandling om 
utvärdering av robotar i svenska försvaret. PL konstaterar att robotarna 
upplevdes för långsamma och krångliga och att man hellre skickade in 
personal och riskerade den, än petade runt med en robot. I stället fortsätter 
han att fokusera på offertuppfyllnad (”städa ett rum”) och arbeta med 
mässrobotprojektet.

Slitningar mellan vision och realisation

Projektet tenderar att ständigt balansera mellan projektledarens 
pragmatism och forskningsledarens visionära tankar. En dag när vi sitter 
på ett möte kommer FL in, precis tillbaka från en shoppingweekend i 
New York där han köpt en bunt robotar och några olika uppsättningar 
3D-glasögon som han gärna vill ha med in i projektet.

FL: Jag har skaffat lite [3D]-utrustning, som jag skulle vilja 
ha in i det här. Det låter spejsat men jag skulle vilja att vi 
arbetar in det för jag tror att det kan ha ett värde.

Sen så skulle jag också vilja, efter att ha funderat och tittat 
lite på de nya grejer som finns, så skulle jag vilja ha in en 
Robosoft från Frankrike, [det] har vi pratat om, alltså låna 
in en utomhusrobot.

(Intervju, 12 december 2007)
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En halvtimme senare försöker vi återuppta diskussionen:

Jag: Var var vi?

PL: Visionären på besök… […] 

Det är lite grann mitt jobb att hålla oss på jorden. Och det 
är lite grann [FL]s jobb att lyfta oss i håret. Och det är, det 
funkar ganska bra att man har en som gör det ena och en 
som gör det andra. Båda två är ju nödvändiga därför att 
utan visionären så blir det ingenting. Och utan någon som 
håller ner oss på jorden så kanske resultaten ibland inte blir 
av. 

(Intervju, 12 december 2007)

VD anser att det är en fantastisk mix. FL är teoretiker, PL är 
implementatör, men det händer givetvis att han får medla en del mellan 
visionären och pragmatikern. 

Forskningsledaren har inte varit helt med i den dagliga verksamheten. 
Under en biltur ett par dagar innan den tredje demonstrationen ska 
genomföras (maj 2008) frågar PL mig hur jag trodde det skulle se ut 
om FL inte längre var med i projektet. Det blir allt tydligare att den 
dynamiska perspektivspänningen övergått i en öppen konflikt där de 
slutat att kommunicera med varandra. Medan PL sliter dag och natt med 
att uppfylla de konkreta mål som definieras i projektplanen, har FL en 
tendens att komma in på kontoret ibland, tala om någon idé han har fått 
för dagen, och sedan försvinna vidare. PL anser att det är en av de stora 
anledningarna till den tidigare förseningen och beskriver det hela som 
att FL har satts i karantän – han får prata, men ingen lyssnar på honom.

Slitningen mellan FL och PL skapar en utmaning inför fas två. Eftersom 
robotföretaget saknar kontakt med vad som händer inom FMVs väggar 
har de inte heller någon form av indikation på vad som är på väg. Till 
slut inkommer en kortfattad och halvfärdig slutrapport från projektet 
samt två separata förslag på fortsättning inför fas två. Det ena förslaget 
kommer från FL som bland annat föreslår en humanoid robot och mer 
forskning kring resonerande lager. Det andra projektet kommer från PL 
och är betydligt mer handfast i sin karaktär. Han föreslår en applikation 
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i form av ”Platoon Driving”81 där en flotta av lastbilar autonomt följer 
en bil, för att minska risken för personskador. Projektet har dock ingen 
färdig kontakt med någon lastbilstillverkare och förbehåller sig att i 
stället demonstrera funktionaliteten med radiostyrda bilar.

81 Ett ytterligare exempel på avsaknaden av kontakt med försvarskontext är 

att det under utvärderingen av detta förslag konstateras att det föreslagna inte 

har något med pluton att göra, varför namnet anses något förvirrande.
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10. Analys: Från forskning till 
innovation

I detta kapitel beskrivs hur processen från forskningsresultat till möjlig 
produkt ser ut för de finansierade projekten.

Utifrån beskrivningarna av verksamheten i de olika projekten kan vi 
diskutera hur den tänkta processen från forskning till produkt såg ut i 
dessa projekt. 

För att kunna diskutera denna process kan frågan om immateriella 
rättigheter anses vara en nyckelfråga eftersom dessa rättigheter påverkar 
relationerna mellan samarbetande organisationer och skapar mekanismer 
för formaliserad teknologiöverföring (vilket beskrevs i kapitel 4). Hur 
rättigheterna hanteras påverkar vilka möjligheter som finns i senare steg 
att skapa produkter utifrån dessa forskningsresultat.

Först beskrivs hur dessa rättigheter hanterats inom ramarna för dessa 
projekt (10.1). Därefter följer en diskussion om vilken eller vilka aktörer 
i projekten som ser sig som naturliga mottagare av de resultat som 
produceras och hur samarbetet förlöpt (10.2). Avslutningsvis diskuteras 
vilka möjligheter projekten i praktiken hade att innovera (10.3).

10.1. Immateriella rättigheter – vem äger 
vad?

En central del av den befintliga teoribildningen kring teknologiöverföring 
och kommersialisering av nya innovationer fokuserar på hantering av 
de immateriella rättigheterna (i denna kontext främst patent även om 
andra former som mönsterskydd kan vara relevanta)82. Att juridiskt 
säkra tillgång till den uppfinning som gjorts anses vara ett första steg i en 
kommersialiseringsprocess och en förutsättning för att kunna sälja denna 
upptäckt till någon annan part eller själv introducera en produkt baserad 
på denna uppfinning.

82 Se kapitel 4 för en diskussion om patentens roll i 

teknologiöverföringslitteraturen.
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Samtliga inblandade aktörer förefaller arbeta för att stärka sina rättigheter. 
FMVs generaldirektör har uttryckt en önskan att organisationen ska ta 
starkare grepp om rättigheter för att kunna tjäna pengar på den forskning 
de finansierar. Institutet har börjat anställa affärsutvecklare och hoppas få 
större möjligheter att inte enbart erbjuda uppdragsforskning utan bättre 
kunna utnyttja de tillgångar man har. På universiteten expanderar de 
organisationer som hjälper forskare att kommersialisera sina upptäckter 
och för industriföretagen är det centralt att de äger det de stoppar in i sina 
produkter. 

Under studien har frågan kring immateriella rättigheter diskuterats 
vid flera tillfällen. FMV diskuterade hur detta kunde organiseras men 
lämnade till slut över ansvaret till projektdeltagarna att själva utforma 
sina lösningar. Det sker dock inte helt utan konflikter. Flera av projekten 
bygger i stor utsträckning på utnyttjande av olika organisationers tidigare 
forskning, simulatorer, digitala kartor, provflygningar och annat som 
man inte utan vidare vill dela med sig av utan ersättning.

Ett av projekten försenas sex månader på grund av avtalsdiskussioner 
där en industripart och universitetet inte kan komma överens om vilka 
villkor som ska gälla. Diskussionerna gällde dels vad som händer med 
det resultat som utvecklas inom ramarna för projektet, men även hur 
det bakgrundsmaterial som de olika parterna tar med sig in i projektet 
hanteras. 

Slutligen nåddes en överenskommelse som möjliggjorde projektstart. 
Den innebär att det som skapades i projektet får nyttjas av alla parter, 
men det som används som bakgrundsmaterial ägs av de respektive 
organisationer som ursprungligen utvecklat det. Detta har inneburit att 
vissa delar har lyfts ur projektet och tagits in som bakgrundsmaterial i 
stället, eftersom man inte vill dela ägandet av dem.

Jag: IP-rättigheterna, vad hände egentligen?

PL, fortsättningsprojektet: Ja, det som jag tror delvis 
har hänt är att vi från början haft en ganska styvnackad 
inställning. [Vi på institutet] har fått det här uppdraget. 
[Industripartnern] är underleverantörer, fast vi är i ett 
konsortium på sitt sätt, alla ska ju vara med. Men [vi] har 
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fått beställningen och det vi inte gillade var att de fick 
nyttjanderättigheter till allt som plockades med. 

Då var vårt problem att [vi] försöker ju komma in och 
kommersialisera oss.[…]

[Vår] policy är att försöka vara en konsultfirma. Och det 
gick inte ihop sig för [industripartnern]. Dom är inte vana 
att inte vara Lead. Det är så att det är uppenbart.

(Intervju, 8 maj 2007)

Även de andra projekten når olika former av överenskommelser. 
Tydligast hantering har skett i robotprojektet där alla rättigheter ägs av det 
gemensamma bolaget, reglerat både via aktieägaravtal och genom andra 
avtal mellan de involverade. Detta bolag har bildats av projektdeltagarna 
i samband med TAIS.

I komponentprojektet har de beslutat att den som tar fram en viss lösning 
äger denna. Flera av aktörerna betraktade dock verksamheten som 
förkommersiell, d.v.s. på ett för tidigt stadium för att kräva avtal om IP-
rättigheter. Huvuduppfattningen är dock att det är industriparten som i 
första hand var kommersialiserande part.

I institutprojektet är det otydligt huruvida framtida rättigheter formellt 
har avtalats i någon form. Det diskuterades initialt, men ansågs inte som 
en angelägen fråga eftersom mycket av arbetet har forskningskaraktär. 
De plattformar (robotar) som togs fram av industriparten kvarstår dock 
i deras ägande.

Projekt Överenskommelse

Komponentprojektet

Alla äger det de utvecklar. Betraktas 
huvudsakligen som förkommersiell 
verksamhet. Industripartnern är den som 
i första hand kommersialiserar.

Robotföretaget

Alla rättigheter har placerats i separat 
bolag där verksamheten bedrivs. Mod-
uler som utvecklats tidigare licensieras in 
i företaget.
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Projekt Överenskommelse

Institutprojektet
Har ej diskuterat rättigheter. De plat-
tformar som tas fram av industripartnern 
kvarstår dock i deras ägande. 

Doktorandprojektet Muntlig överenskommelse att de olika 
parterna äger sina respektive resultat.

Fortsättningsprojektet

Alla aktörer behåller sitt bakgrundsmate-
rial och de resultat man når. Arbetet är i 
stor utsträckning uppdelat mellan aktör-
erna.

Figur 10.1: Immaterialrättsliga överenskommelser

En tydlig skillnad kan ses mellan de personer som är aktivt involverade 
i projekten och administrationen på de organisationer de representerar. 
Många av deltagarna som var aktiva i projektet känner varandra sedan 
tidigare och betraktade det inte som arbete som skulle komma att leda till 
något patenterbart, samtidigt som affärsutvecklare och jurister på andra 
nivåer försöker skydda organisationernas intressen.

Vad innebär immateriella rättigheter i praktiken?

Vad det konkret var som i slutändan skulle skyddas blev dock i praktiken 
en mer diffus fråga. Den verksamhet som bedrevs var på ett tidigt 
forskningsstadium och när vi diskuterat konkreta resultat handlade 
diskussionen ofta om att de olika parterna utvecklar sin kompetens inom 
ett visst område (ett företag betraktar tidshorisonten till ekonomisk nytta 
som minst 11 år). I ett av projekten har dock en patentansökan genomförts, 
utifrån en idé projektledaren fick när han skrev projektansökan. 

Projekten innebar ofta långt ifrån fullfinansiering för någon part. 
Aktörerna samnyttjade resultat från tidigare eller parallella projekt, eller 
sköt till egna finansiella medel för att ha möjlighet att nå de önskvärda 
resultaten. Dessa synergier styrde i viss utsträckning forskningsagendan. 
För att exempelvis ha möjlighet att arbeta med en viss typ av dyr chip-
tillverkningsprocess måste man använda de teknologier där man har andra 
projekt som löper. I ettårsuppföljningsenkäten för komponentprojektet 
uppskattade en part att man utöver den finansiering man erhållit 
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från TAIS skjutit till 75 % extra från andra projekt för att finansiera 
verksamheten.

Projektdeltagare, komponentprojektet: Projektet är 
underfinansierat och bygger på att projektmedel från annat 
håll delvis används till detta syfte. Detta gör att det inte 
finns en entydighet i hur projektresultat har uppkommit.

(Ettårsenkät, november 2007)

Denna korsfinansiering ger å ena sidan en stor utväxling för de pengar 
FM/FMV satsar, eftersom de ”motfinansieras” med pengar från andra 
närliggande initiativ, där resultat kan samutnyttjas. Men det innebär 
samtidigt att det inte går att avgöra vem som har finansierat vilken 
upptäckt och det blir svårt att säkra någon form av rättigheter. På detta 
tidiga stadium betraktades detta inte som ett stort problem, men om 
projekten skulle styras mot att bli en kommersialiserande verksamhet 
skulle dock frågan ställas på sin spets. Det skulle bli svårt att koppla detta 
resultat till en viss insats under TAIS-projektet då de resultat som uppnås 
endast skulle utgöra en mycket liten del av en produkt eller komponent. 

Projektdeltagare, komponentprojektet: Man samlar på sig 
lite byggblock, lite legobitar. Och ofta när de ligger där i 
lådan, ibland har man ju omgående användning för dem, 
men ibland plockar man upp dem senare och kombinerar 
dem på ett nytt sätt. 

(Intervju, 12 december 2007)

De kretsar som utvecklades i komponentprojektet skulle således 
kunna bli något som hamnar i dessa ”lådor” och i framtiden kommer 
till användning i andra projekt, även om det skulle behövas en hel del 
arbete med verifiering och paketering innan de prototypkretsar man nu 
tillverkar skulle kunna betraktas som robusta och intressanta nog att sälja 
till kunder. På frågan om vem som äger resultaten, så svarar en deltagare 
i komponentprojektet:

Projektdeltagare, komponentprojektet: Det [är] det här 
nätverket som åstadkommer det, så då är det nätverket som 
äger det. Vill man säkerställa då och vara väldigt tydlig så 
ska det vara en mer homogen byggnad på projektet. […] 
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Det är faktiskt tämligen snårigt om man ska försöka härleda 
vad [som] kommer härifrån och vad [som] kommer någon 
annanstans [ifrån]. I och med att det verkligen är en sådan 
här hopvävning av både människor och finansiering.

Jag: Så om du frågar en jurist om hur de ska säkra 
rättigheterna?

Projektdeltagare, komponentprojektet: Nej, då blir de 
bleka. Det kan jag säga. Nej, nej, det går inte här. För det är 
redan så pass öppet. 

(Intervju, 12 december 2007)

I realiteten blir det därför svårt att separera ut något som kommit fram i 
projektet och tydliggöra vem som äger de immateriella rättigheterna till 
detta. Då de flesta aktörerna behåller sitt bakgrundsmaterial i form av 
redan befintlig programvara och modeller, blir det som utvecklas i vissa fall 
huvudsakligen hopkoppling av olika organisationers bakgrundsmaterial. 
En framtida produkt skulle behöva köpa detta bakgrundsmaterial från 
de respektive organisationerna.

Oklara immaterialrätter uppfattas inte som ett 
problem

Snårigheten att isolera och säkra de immateriella rättigheterna ansågs 
dock inte alltid vara ett reellt problem, dels eftersom aktörerna känner 
varandra sedan tidigare, och dels eftersom det mesta av arbetet som gjorts 
ändå skulle behöva göras om från grunden om en riktig produkt skulle 
utvecklas.

Jag: I värsta fall blir resultatet bara att man har kopplat ihop 
tre simulatorer? 

Industripartner, fortsättningsprojektet: Ja just det, det är en 
typ av problematik. 

De riskerna som den för med sig, de tror jag nog är större i 
stora europeiska [projekt], med många industrier av vår typ 
som är med och ska samarbeta och sen så har man varsin 
kund, FMV motsvarande. Den huggsexan blir uppenbar. 
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När vi pratar mer lokalt, [institutet] och universitetet och 
så, så är vi i någon mening mer kompisar och vi har ändå 
olika roller. Universitetet vill primärt, tror jag, publicera sig 
och göra sådant med sin forskning, och vi vill primärt göra 
produkter. 

Vi har olika behov helt enkelt. Men ibland så skär det sig ju. 
Men det är ändå olika huvudsyften. 

(Intervju, 10 januari 2008)

Trots allt är det aktörer som ofta jobbat tillsammans länge, vars 
organisationer har växelverkat i olika konstellationer många 
gånger genom åren. De flesta parter i projekten har dessutom olika 
huvuduppgifter (universitet, institut, industri) som gör att problemen 
mildras. I praktiken uppfattas det inte alltid som en stor fråga. Kommer 
det ut något relevant ur projekten är det nog inga problem att komma 
överens, resonerade flera personer.

Immateriella rättigheter – en summering

Hanteringen av immateriella rättigheter har således påverkat dessa 
projekt, både vad gäller utformningen av själva TAIS-programmet och 
överenskommelser mellan de olika projektens aktörer. 

Under den första fas som denna avhandling behandlar har frågan i stor 
utsträckning varit en formell fråga för de avtalsjurister som utformat 
avtalen mellan organisationerna, snarare än något som haft verklig 
bäring på arbetet. 

När det ekonomiska värdet uppstår i gränsytorna mellan olika 
organisationer uppstår genast problem kring vem som äger rätten till 
dessa innovationer. I vissa fall har detta lösts smidigt genom att alla 
parter uppfattar att man har olika roller och inte konkurrerar, eller 
åtminstone att den forskningsverksamhet som bedrivs är på ett så 
tidigt stadium att ingen konkurrensproblematik föreligger. Dessutom 
gör korsfinansieringen att det i praktiken blir omöjligt att identifiera 
ägarskap. Skulle problem uppstå anser man att det nog går att lösa. 

Att betrakta verksamheten som förkommersiell löser visserligen en del 
problem i diskussionen om IP-rättigheter, men innebär samtidigt att 
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projektens resultat ligger långt ifrån TAIS ursprungliga mål, att driva 
fram kommersialiserbara teknologier. 

I en andra fas där arbetet fokuseras mot en mer kommersiell tillämpning 
ställs frågan på sin spets. Om dessa samarbetsprojekt ska ha syftet att 
inom snar framtid bli till produkter kan konflikter om äganderätt lätt 
uppstå. Det finns anledning att misstänka att ju närmare produkt vi rör 
oss, desto mer problematisk kommer denna fråga att bli.

Genom att flera av de organisationer som tidigare betraktats som icke-
kommersiella i större utsträckning börjar tala om en mer aktiv roll i 
förvaltningen av IP-rättigheter, förändras samarbetsvillkoren. Det finns 
få anledningar att tro den rådande regimen, där industrin förväntar sig 
att universitet och institut ser på sina roller på ett icke-kommersiellt sätt, 
är gångbar framöver.

10.2. Samarbete utan gemensamma mål

En målsättning för TAIS-programmet var att projekt skulle sökas av 
flera organisationer i samverkan. Så har också skett i fyra av projekten. 
Denna form av samarbete mellan flera organisationer har tidigare 
beskrivits (se kapitel 4). Genom att samarbeta kan olika organisationers 
spetskompetenser kombineras för att täcka in alla de kunskapsområden 
som krävs för att utveckla komplexa teknologier. Dessutom kan ett 
tvärvetenskapligt samarbete leda till kreativa lösningar, då problem 
diskuteras från flera olika perspektiv.

Samarbete mellan olika organisationer i olika roller kan även bidra 
till en snabbare kommersialisering. Genom att universitet och institut 
samarbetar med industrin, kan industrin snabbare utnyttja resultaten. 
Dessutom kan industrin bidra med behovsstyrning av forskningen så att 
den fokuseras på de områden där den gör mest nytta. Inom TAIS har 
kraven på samarbete setts som ett sätt att komma ifrån invanda spår och 
delvis bredda basen genom att nya aktörer deltar i forskningsprogrammen. 

Hur kan vi då beskriva samarbetet mellan de olika projektdeltagarna i 
praktiken? En målsättning med projekten var att kunskapsintegration 
skulle ske och att utvecklingen skulle stimuleras av att aktörer som 
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tidigare inte arbetat tillsammans lärde sig av varandra. Detta är ett av de 
argument aktörer angett som en viktig anledning att delta i projekten. 

Projektstyrningens konstruktion och problemet att komma överens 
om ekonomiska resurser ledde till att projekten delades upp i olika 
arbetspaket där en organisation var drivande. När det var dags för 
demonstrationer eller integration av resultat, träffades de olika aktörerna 
och visst kunskapsutbyte skedde. Men det dagliga arbetet var uppdelat 
mellan organisationerna. I ett par fall var det t.ex. problematiskt att boka 
tid för att bli insläppt i den andres lokaler för att kunna koppla ihop och 
provköra de gemensamma lösningarna.

Projektdeltagarna upplevde sig ha haft små problem med skilda 
kunskapsperspektiv, vilket troligtvis kan ses som ett tecken på att 
integrationsnivån är låg. Den bristande integrationen kan även bero på 
att resurserna ofta endast bestod av fraktioner av personernas arbetstid. 
Den mängd arbete som bedrevs krävde inte fler diskussioner. 

Dessutom skedde samarbetet huvudsakligen mellan personer med 
liknande kunskapsbaser. Oavsett om deltagarna var anställda av ett 
universitet eller ett industriföretag tillhörde de en forskningsavdelning 
och projekten organiserades som forskningsprojekt snarare än 
produktutvecklingsprojekt där flera kompetenser deltar. Många 
av deltagarna hade tidigare arbetat i någon av de andra deltagande 
organisationerna och flera av dem representerade samtidigt flera av 
parterna i projektet.

Kanske bör vi se projekten som distribuerade, snarare än integrerade. 
Verksamheten var uppdelad och utspridd på flera olika organisationer, 
med relativt tydliga gränssnitt där mötet och kunskapsutbytet mellan de 
olika grupperingarna blev begränsat.

Samarbete mellan forskare och näringsliv

Mowery & Sampat (2006) diskuterar konflikter som kan uppstå när 
akademiska forskare och industriella intressen kolliderar i form av en 
konflikt mellan hemlighållande och publicering. I denna studie har detta 
inte varit ett vanligt förekommande tema, men i några fall har dock 
motsatta intressen kunnat skönjas. Det faktum att min studie enbart 
behandlar en tidig fas i projektets livscykel och att arbetet under denna 
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fas i hög grad varit separerat mellan de olika organisationerna med egen 
förfoganderätt över de egna resultaten kan vara orsaker till att konflikter 
ej uppstått.

En annan problematik ligger däremot i projektens möjlighet att byta 
aktörer under projektets löptid. I takt med att projekten blir allt mer 
konkreta och tankar om en produkt växer fram kan ett skifte mot 
andra kompetenser behövas (t.ex. skifte från forskningspersonal till 
produktimplementering, försäljning, produktion). Detta skulle t.ex. 
bli aktuellt i en omförhandling mellan TAIS första del, som var tänkt 
att vara forskningsbetonad, och en andra fas som var tänkt att närma 
sig produkter. I vissa projekt har problem kring detta dykt upp redan 
under första fasen, då det i projektuppgifterna ingick en rad uppgifter 
som doktoranderna varken haft riktigt kompetens eller akademiska 
incitament att utföra (t.ex. bygga fysiska robotar och felsöka dem). Att 
helfinansiera doktorander på TAIS-pengar var därför svårt. Detta är 
dock ett problem som ofta dyker upp i tillämpad forskning och som 
större organisationer har en vana av att hantera83. 

På personnivå förefaller samarbetet ha förlöpt relativt smidigt, speciellt 
eftersom flera av personerna är bekanta med varandra sedan tidigare 
och arbetet bedrivits separat. En del problem har dock uppstått på 
organisationsnivå, speciellt när det gäller de formella avtalen och vem 
som ska äga de immateriella rättigheterna. Detta trots att man inom själva 
projektet varit överens. I ett par fall har samarbetet med industriföretagen 
uppfattats som extra byråkratiskt, omgärdat av affärssekretess och ett 
visst ointresse från företagen att engagera sig i projekten. 

Hur ser vägen mot produkt ut?

Den traditionella kommersialiseringen för denna typ av forskningsresultat 
har skett genom att Försvarsmakten efter att ha finansierat denna typ 
av tidiga forskningsprogram utnyttjat kunskapen genom att beställa 
utveckling av konkreta produkter som försvaret behövde. Den naturliga 
realiseringen av TAIS-projektens resultat vore därför att Försvarsmakten 

83 I de fall där detta stötts på har det huvudsakligen lösts av universiteten 

antingen genom att anställa examensarbetare för delar av uppgifterna eller 

genom att resurser kombineras så att doktorandens sammanläggningsavhandling 

endast delvis är beroende av TAIS.
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upphandlar utvecklingen av en robotplattform för att möta försvarets 
behov, varefter försvarsindustrin utvecklar denna och har Försvarsmakten 
som en första referenskund inför framtida exportförsäljning.

Under 2000-talet har dock försvaret varit under ständig nedskärning 
och under den tid programmet bedrevs accelererade detta ytterligare. 
Den taktiska UAV som upphandlades under projektets början var tänkt 
att ersätta Ugglan, som är i slutet av sin livscykel och aldrig kommit i 
användning. Upphandlingen handlade dock enbart om att köpa in en 
färdig plattform och ett tillhörande serviceavtal. Det blev allt tydligare 
för de inblandade att nya tider råder, där det är osannolikt att några 
stora materielordrar kommer inom en snar framtid. Till och med 
detta inköp av en taktisk UAV avbröts halvvägs in i projektets första 
fas84. Projekten kunde inte förvänta sig någon vidare beställning för att 
utveckla produkten. För att de investerade pengarna ska ge nytta måste 
det finnas någon annan part som utvecklar teknologierna vidare och tar 
fram kommersiella produkter som når marknaden. 

Ett ytterligare problem i detta sammanhang är att det innebär stora 
kostnader att utveckla en autonom produkt utifrån den typ av resultat 
som nås i dessa projekt. Forskning kring principer och metoder kan 
simuleras och verifieras i enklare tester. Men när en produkt ska utvecklas, 
prövas och certifieras för användning ökar kostnadsmassan avsevärt. 
Tanken med fas två var att mer pengar skulle fokuseras på ett eller högst 
två projekt för att åtminstone till viss del möjliggöra detta. Även efter en 
andra TAIS-fas kvarstår dock mycket arbete.

Vem ska kommersialisera?

I komponentprojektet bidrog inte industripartnern med några egna 
pengar till verksamheten utan bidrar endast med punktinsatser i 
kravställning och viss expertis. Projektledaren har under projektet 
försökt aktivera industripartnern i bemärkelsen att uttrycka intresse och 
tydliggöra vilka spår som är intressanta för dem produktmässigt. Helst 
skulle han velat att de sköt till egna resurser in i prototyparbetet så att 
man kunde demonstrera flera lösningar eller tydligare helhetskoncept. 
För industripartnern fanns dock ingen naturlig avnämare eller koppling 

84 Detta återupptas dock senare i höstbudgeten 2009, efter det att TAIS-

projektet lagts ned. 
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där man skulle kunna lyfta in den.

Jag: Jag fick intrycket att [projektledaren] gärna skulle vilja 
se mer att [ni] uttalade er väldigt tydligt om vad man ville 
med resultaten så att man kunde skriva om industrinyttan?

Industrideltagare, komponentprojektet: Ja, och helst att vi 
hade en färdig produkt som stod och väntade. Nej, riktigt 
så är det ju inte.

Jag: Det lär inte hända antar jag?

Industrideltagare, komponentprojektet: Nej, lite närmare 
kan man nog komma, det beror lite på vad som händer. 
Men lite närmare är möjligt att vi kommer. Vi har ingen 
UAV så inte på det sättet. 

(Intervju, 13 december 2007)

I institutsprojektet genomfördes till en början ett scenarioarbete där 
både civila och militära aktörer intervjuades. Inom civil bevakning 
ansågs säkerhetsteknik vara en snabbt växande sektor. För den civila 
branschen är dock kostnadseffektiviteten drivande, och säkerhetsföretag 
är mest intresserade av att köpa färdiga hyllprodukter, varför en 
kommersialisering måste ske innan den civila marknaden är tillgänglig 
i större utsträckning. I projektet betraktas industripartnern som den 
naturliga avnämaren.

I början av doktorandprojektet hade den ursprunglige projektledaren 
tydliga intentioner att använda projektet för att attrahera industripartners 
och bygga upp en forskningsgrupp som arbetar nära industrin för att 
omsätta resultat i verkligheten. I och med projektledarbytet försvann de 
planerna och ingen energi lades på att hitta någon form av avnämare. I en 
intervju med projektledaren nämndes Nordic Battlegroup som potentiell 
beställare, men vem som skulle tillverka och underhålla en eventuell 
produkt var otydligt.

PL 2, doktorandprojektet: Det vi gör här kan ju mycket 
väl vara intressant för Nordic Battlegroup i utsträckningen 
[…].
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Jag: Men jag tänkte för att det ska komma in där, så måste 
det väl först in i någon form av produkt som sen beställs av 
någon?

PL 2, doktorandprojektet: Njae, historiskt sett har det 
militära ju varit så, men vad jag har förstått så har Nordic 
Battlegroup lite friare tyglar på den sidan.

(Intervju, 11 januari 2008)

Andra former av kunskapsspridning?

Då vägen till produkt inte är tydlig förefaller de viktigaste formerna av 
nyttiggörande av resultat ligga utanför det som regleras immaterialrättsligt. 

Utöver de formella sätten att produktifiera resultaten flödar kunskap 
på många andra, mindre formella sätt. Projekten har bidragit till att 
forskare på universitet, institut och företag möts och i detta möte sker 
kunskapsöverföring. Många av de personer som arbetade i projekten har 
även anställningar vid flera organisationer, eller har tidigare arbetat hos 
något av de andra företagen. På detta sätt sprids kunskap mellan aktörer, 
om än långsamt eftersom projekten till stor del var uppdelad mellan 
aktörerna.

Resultaten från det arbete som bedrevs på universiteten publiceras i 
journaler och presenteras på konferenser. De doktorander som arbetade 
med projekten bidrar även de till kunskapsspridning i och med att de 
disputerar och flyttar vidare. Att forskningen inte omedelbart leder till 
konkreta produkter innebär därför inte att projekten varit misslyckade 
– en stor mängd publikationer listas i de slutrapporter som projekten 
lämnar ifrån sig.

Projekten sammanställde noggrant regelbundna rapporter som skickades 
till uppdragsgivarna. Dessa rapporter förefaller dock inte ha fått någon 
större cirkulation. Flera av projektdeltagarna anser att den administrativa 
bördan i projekten var stor i förhållande till den finansiering som erhölls. 

Jag: Men det finns ingen cirkulation av de där rapporterna 
eller så?

FMV-PL: Ja, vi funderar på hur vi ska [göra det].
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Det är det vi ska börja sätta oss ner och fundera på, om vi ska 
följa upp dem på någon vetenskaplig basis. Men samtidigt, 
de grupperingar som begriper det... […] 

Ja, det är ett och annat som vi inte hinner göra här. Nej, 
men det är klart att vi ska det. Vi kan ju inte bara sitta här 
och låta dem ramla in de där rapporterna, vi måste göra 
någonting av dem.

(Intervju, 2 maj 2007)

En liknande övergripande situation beskrivs i den utvärdering som 
genomfördes av FOI och FoT-arbetet 2004.

En stor del av rapporterna blir tyvärr bara hyllvärmare, 
men det beror på bristande styrning från vår sida.” 

(Försvarsdepartementet 2004)

I dessa projekt är det således inte uppdragsgivaren som främst är 
intresserad av de resultat som beställts.

Det annorlunda projektet

I diskussioner om avnämare och kommersialisering skiljer sig det 
civila robotprojektet fundamentalt från de övriga. I robotföretaget, 
vars långsiktiga mål var att bygga en verksamhet kring den teknologi 
de utvecklade, var kommersialiserings- och produktifieringsarbete en 
naturlig del av projektet. En affärsutvecklare arbetade kontinuerligt under 
hela projektet med att hitta olika former av användningsmöjligheter för 
teknologin och att etablera olika former av samarbeten. 

Under projektets första år undersöktes möjligheter till licensiering av 
plattformen, ett användarscenario för strålningsintensiva sjukhusmiljöer, 
möjligheten att slå sig in på leksaksmarknaden, m.m. Konkret tecknades 
ett avtal om att ta över och utveckla en befintlig mässrobot som används 
för att måla ut var montrar ska stå, en robot där endast mycket små delar 
av den intelligenta teknologin ska ingå.

De personer som var aktiva i projektet är erfarna entreprenörer. Samtliga 
nyckelpersoner har startat och drivit företag tidigare och det finns täta 
kopplingar till ett riskkapitalbolag där bolagets VD är delägare.
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Att projektet drevs som ett företag och hade som enda mål att få fram 
en produkt de kunde erbjuda marknaden, får dock inte endast positiva 
effekter. TAIS-finansieringen innebar i viss mån en såddfinansiering av 
ett bolag i robotbranschen. När företaget inte fick en del av finansieringen 
i fas två kommer projektet sannolikt att läggas ner och företaget sättas i 
konkurs.

Företaget producerade inga publikationer eller annan kunskap som 
sprids till andra aktörer. De effekter som projektet får är således tätt 
kopplade till om företaget lyckas eller inte. Den långsiktiga allmänna 
kunskapsspridningen som vi hoppas att de andra projekten genererar 
blir inte av här om företaget läggs ner. 

Dessutom gör fokuseringen på snabbt kommersialiserbar civil teknik 
att den militära nyttan blir starkt begränsad. Bolaget saknar koppling 
till försvarsindustrin och har ingen domänkunskap om vilka krav som 
ställs på militära produkter eller hur branschstrukturen ser ut. Under 
projektets gång försökte FMV bistå med ett par kontaktpersoner inom 
Försvarsmakten, men det var långt ifrån tillräckligt för att de skulle 
lyckas etablera sig som en försvarsleverantör. Det är osannolikt att 
militären blir en tidig kund till företaget och det är inte säkert att en 
anpassning ens är möjlig.
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Sammanfattning: Samarbete utan gemensamma 
mål

Innovation fanns med som ett tema i de projekt som bedrevs inom 
ramarna för TAIS. Begreppet fanns med i projektansökningar, rapporter 
och diskussioner om framtida ansökningar. Men vem var det som ville 
innovera egentligen?

Vid intervjuer med projektets olika intressenter framstod 
innovationsbegreppet som ett huvudsakligen sekundärt fenomen, något 
vi gör lite vid sidan av, eller som kanske kan bli ett resultat av den 
huvudsakliga verksamheten – forskningen. Den tänkta avnämaren var 
i majoriteten av projekten (komponentprojektet, fortsättningsprojektet, 
institutprojektet) den industriella partnern som deltog. Deras intresse för 
projekten var dock i realiteten varierande85.

I komponentprojektet ställde industrin krav och väntade på resultatet. 
Deltagarna var allmänt intresserade att bygga kunskap på lång sikt (11 år 
eller längre), men var inte intresserade att själva bidra med finansiering. 
De hade inte heller någon produkt i planering där de resultat som tas fram 
direkt skulle passa in. I doktorandprojektet fanns från början planer på att 
försöka attrahera företag för samarbeten kring utveckling, men efter byte 
av projektledare var detta inte längre prioriterat. I fortsättningsprojektet 
fanns till en början en tydlig industriell relevans. Industripartnern hade 
en plattform till vilken man försökte skapa applikationer och kundcase 
där teknologin kunde bli direkt användbar. Efter en tid läggs dock 
satsningen på denna plattform ner, även om bolaget fortsatte att engagera 
sig i projektet.

De industriella aktörerna deltog med begränsat engagemang. De var 
med och utformade kravställningen och avvaktade resultatet. De bidrog 
visserligen med viss inriktning av forskningen, men om de resultat 
som kom fram inte har någon direkt tillämpning i organisationen 
blir industripartnerns deltagande en inlåsning som begränsar 
kommersialisering och kunskapsspridning snarare än främjar den. 

85 Detta är dock ett resultat av hur man har valt ut projekten, där alla andra 

krav varit viktigare. 
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Industripartnern var inte projektledare utan i bästa fall kravställare, i 
andra fall underleverantör eller passiv bevakare. I flera av projekten finns 
en ansenlig risk att huvuddelen av det som tas fram inom ramarna för 
projekten i realiteten blir hyllvärmare (jfr Grimpe 2006) hos någon av de 
industripartners som deltog i utvecklingsarbetet.

En annan anledning till projektdeltagandet förefaller vara otydligheten 
kring beställarens intresse av den teknologi som utvecklas och hur 
deras verksamhet kommer att se ut framöver. Rimligtvis ansåg man i 
projekten att finansiären borde vara intresserad av det som utvecklas, 
och vissa trodde att syftet med verksamheten var att TAIS upphovsmän 
skulle uttrycka en vilja eller göra en materielbeställning. Finansiären 
uppfattades som beställare.

Det saknades dock i stor utsträckning en tydlig bild av hur arbetet skulle 
bedrivas framöver. Det var otydligt vad som efterfrågades; alla aktörerna 
försökte observera omgivningen och anpassa sig. Parterna formerade sig 
i dessa samarbetsprojekt, eftersom det föreföll vara det som efterfrågades, 
och det blev en form av samarbete utan gemensamma mål. I vissa projekt 
saknades en tydlig avnämare. I andra projekt fanns en tydlig avnämare, 
som dock inte nödvändigtvis var intresserad av att utveckla resultatet 
vidare utan främst ville bevaka utvecklingen, varför deras medverkan i 
realiteten snarare ledde till inlåsning.

Även om en avnämare skulle finnas som var villig att vidareutveckla 
teknologin till en produkt var det otydligt vem som är den tänkte köparen. 
Flera av projekten nämner Nordic Battlegroup som inspirationskälla för 
var deras utrustning kan komma att användas i framtiden, men industrin 
förefaller vara osäker på hur utvecklingen ska finansieras eftersom det 
inte väntas några större beställningar från FM/FMV. Branschen har en 
lång tradition av att bygga kundanpassade produkter efter beställning, 
inte av att först utveckla något och sedan sälja det som en ”hyllprodukt”. 

I viss mån pratar vi om innovation och ”Vinnovaargument” för att skapa 
möjligheterna att genomföra andra saker. De olika projektdeltagarna 
deltog dels för att finansiera sin verksamhet och använda TAIS-medel 
för delfinansiering av forskning de finner vara intressant, dels för att 
framstå som relevanta för Försvarsmakten och vara framme om det 
skulle finnas ett intresse att gå vidare. I de flesta projekten fanns ingen 
marknadskraft aktivt med. Samarbetet skedde huvudsakligen med 
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forskningsavdelningen på näringslivspartnern och var inte kopplat till 
något direkt behov eller någon konkret produkt. Ett projekt skiljde 
sig dock från de övriga. Robotföretaget bedrev sin verksamhet helt 
annorlunda än de övriga fyra mer traditionella projekten och skiljde sig 
stort från det traditionella försvarsforskningsprojektet. 

Projekten utgjorde i viss mån en konstruktion där ingen riktigt brydde 
sig om det slutgiltiga målet, snarare skapade de en arena där olika 
forskningsgruppers gavs möjlighet att finansiera den forskning de var 
intresserade av. Den forskning som passade in i projektet togs med i 
rapporteringen och blev då en del av projektet. Deltagarna deltog i 
projekten både för att visa upp sig för Försvarsmakten och att driva sina 
egna forskningsprojekt. Alla ville visserligen göra beställaren nöjd, men 
ingen var egentligen intresserad av själva projektresultatet. Vi skulle 
kunna beskriva det som ett samarbete utan gemensamma mål.

Interludium III: Om möjligheten att 
innovera

Luhmanns system kan vara användbart för att beskriva vilken 
praktisk möjlighet organisationerna hade att produktifiera 
sina forskningsresultat. I kapitel 5 beskrevs hur en aspekt som 
kännetecknar det moderna samhället är att det är funktionellt 
differentierat. Detta innebär att vi kan diskutera samhället utifrån 
olika former av specialiserade delsystem såsom jurister, ekonomer, 
politiker, forskare etc. Dessa olika system är i stor utsträckning 
separerade. Kommunikation kan relateras till olika system genom 
gemensamma teman. Olika funktionellt differentierade system 
såsom politiker och forskare (funktioner) kan båda uttala sig om 
miljö (tema) men inte träda in i varandras roller.

Denna funktionella differentiering har gett oss möjlighet att 
hantera ett mer komplext samhälle och bidragit till en snabb 
samhällsutveckling. Funktionsindelningen försvårar dock 
lösningen av problem som spänner över flera olika funktioner. 
Jönhill diskuterar detta utifrån miljöproblemen (Jönhill 1997, 
s.112), men även innovation kan anses ha en liknande karaktär.
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Produktutvecklings- och innovationsprocesser kännetecknas 
av att de involverar flera olika funktionsområden. Att ta en 
forskningsupptäckt från forskarens miljö och föra den vidare 
mot en produkt kräver överbryggning mellan flera olika typer av 
funktionssystem. I luhmannska termer skulle vi således kunna 
betrakta produktutvecklings- och innovationsprocessen som 
en kamp att övervinna ett funktionsdifferentierat samhälle. En 
lyckad produktifiering innebär att vi kan överbrygga mellan olika 
specialiteter och utveckla våra forskningsresultat så att de blir 
relevanta även för andra (i de andra systemens operationella logik). 

En överbryggning av funktionsdifferentieringen inom en 
organisation är dock inte tillräcklig. March har diskuterat att 
organisationer (dock ej specifikt luhmannska) förändras under 
innovationsprocessen. Det handlar inte enbart om att själva 
innovationen måste utvecklas, utan likaså måste organisationen 
utvecklas för att kunna ta hand om den (March 1981; Hernes 2007). 
För att detta ska kunna ske måste därför de aktörer som omformas 
vara en del av det system inom vilket operationell slutenhet råder. 
Om detta inte är fallet i början av utvecklingsprocessen måste hela 
systemet omforma sig för att inkludera de aktörer som behövs för 
att en lyckad produktifiering och diffusion ska kunna ske.

Innovationsprocessen består därigenom både av en 
funktionsöverbryggning och en omkonfigurering av det berörda 
systemets struktur och innehåll. Detta sker genom den ständigt 
pågående processen av selektion och differentiering som pågår i 
ett autopoetiskt system86. 

Ett företag som tillverkar militära produkter som säljs till 
nationer ställs inför många utmaningar om de utvecklar 
t.ex. en konsumentprodukt. Det kan handla om att hitta en 
partner för legotillverkning, nya försäljningskanaler, andra 
marknadsföringskompetenser eller en strategisk partner som har 
bättre möjligheter att genomföra detta. För att innovationen ska ta 
sig från forskningslaboratoriet till marknaden måste produktidén 
i flera steg överbryggas (slussas) mellan olika specialiserade 

86 Samma process fortgår givetvis inom systemet även som ett sätt att anpassa 

sig till innovationer som påverkar dess operationer och strukturella kopplingar.



216

funktioner, och systemet måste omforma sig för att innesluta alla 
relevanta aktörer. Även vid mindre radikala innovationer innebär 
framtagandet av en produkt ofta avtal med nya leverantörer som 
producerar komponenter, nya produktionsanläggningar för att 
framställa produkten, etc. 

I vilken utsträckning kan vi då beskriva TAIS-projekten i dessa 
termer?

Trots att vi får anse att innovation (i betydelsen ta något från 
uppfinning till produkt) inte var något som bemöttes negativt, 
snarare tvärtom, måste vi i bästa fall betrakta det som sekundärt 
för den huvudsakliga projektverksamheten. Att forska och pröva 
de idéer som fanns i projektplanen eller dök upp på vägen kan 
anses haft företräde i hur verksamheten bedrivs.

Eftersom innovation är det sätt vi idag argumenterar för den 
verksamhet som bedrivs, tvingades projekten dock att i allt större 
utsträckning formulera sina mål i termer av innovation. De 
långsiktiga målen framställdes för att visa att de resultat som uppnås 
kan resultera i något som är användbart. För att bedriva sitt arbete 
räcker det idag inte med att producera högkvalitativ forskning, 
det måste även finnas tydliga tillämpningar i åtanke. Aktörerna 
hade därför en gemensam, eller åtminstone sammanfallande, vilja 
att innovera, men de saknade flera av de nödvändiga verktygen87.

TAIS saknade form.
 
Vi har svårt att betrakta TAIS-projekten som 

organisationer i ett autopoetiskt system, eftersom de kriterier som 
Luhmann använder för att definiera organisation inte uppfylls88. 

De enskilda projekten hade visserligen en form av program 
som gav dem en identitet och vissa beslut togs kring vägval i 
projekten. Den höga graden av korsfinansiering gjorde dock att 
dessa program inte var något som differentierade projekten från 
andra delar av de deltagande organisationerna. Det är svårt att 

87 Rehn diskuterar likartat kring kreativitet, att vi försöker vara kreativa just 

på det sätt vi känner till (Rehn 2010, s. 12).

88 Se kapitel 5 för en längre beskrivning av Luhmanns organisationsbegrepp 

och dess fyra grundläggande kännetecken: medlemskap, program, tjänster och 

personal samt beslut.
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avgöra vilka som är medlemmar i projekten och vilka tjänster som 
dessa personer innehade. Då de olika personerna endast ingick i 
systemet under en mycket liten del av tiden pratar vi om mycket 
lösa kopplingar.

Det är svårt att tydligt skapa en distinktion mellan TAIS och något 
annat. Den verksamhet som bedrevs inom ramarna för TAIS är 
huvudsakligen en del av organisationernas verksamhet. Vi skulle 
kunna säga att TAIS saknar form. Utan möjlighet att göra denna 
distinktion saknar vi möjlighet att uttala oss om TAIS, annat 
än som en del av ett större system89. För att förstå TAIS måste 
vi därför studera hela systemet, och inte de enskilda projekten 
isolerat.

TAIS överbryggade inte samhällets funktionella differentiering. 
Det moderna samhället är inte enbart indelat i olika 
funktionssystem, utan en vidare specialisering har lett till en 
delspecialisering inom olika funktionssystem. Vi kan säga att vi 
t.ex. inom vetenskapen har en inomfacklig differentiering (Jönhill 
1997, s.465). Detta innebär att specialiserade forskare har svårt att 
tala med varandra. 

För att ett forskningsresultat ska resultera i en innovation 
krävs således två nivåer av överbryggning. Först mellan olika 
specialiserade vetenskaper, sedan mellan olika funktionssystem. 
Inom TAIS talades huvudsakligen om överbryggning av 
specialiserade vetenskaper snarare än överbryggning vidare mot 
andra funktionssystem.

Projektgrupperna var inte organisationer
(L)

90 i den meningen att de 
hade förmågan att överbrygga den funktionella differentieringen 
som krävs just för att innovationer ska uppstå. Grupperna bestod 
av funktionsgemensamma aktörer som alla ville överbrygga det 

89 En viss form kan vi säkerligen säga att TAIS har, för en del saker finns som 

vi säkert kan sätta en TAIS-etikett på. Men studerar vi dessa isolerat får vi dels 

en mycket skev bild om verksamheten, dels en relativt tråkig diskussion. 

90 I följande stycke kommer ett nedsänkt (L) användas för att förtydliga 

när begreppet explicit används utifrån Luhmanns definition snarare än dess 

användning i t.ex. organisationsteori.
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moderna samhällets funktionella differentiering – men inte kunde 
då ingen annan kompetens fanns. 

För en organisation som har ett program (målsättning) verkar 
detta program styrande för autopoesis. Organisationens

(L)
 struktur 

regenereras och omformas för att utifrån de observationer som 
görs bättre anpassa sig till omgivningen. I TAIS-projekten fanns 
dock mycket liten möjlighet till strukturell regenerering då 
aktörerna var låsta via avtal (strukturella kopplingar), och inget 
tydligt program förelåg.

Då projekten inte var organisationer
(L)

 saknade de förmåga 
att handla, de var inte kollektiva aktörer (Jönhill 1997, s.454). I 
Luhmanns system är det endast de personer som deltar eller deras 
organisationer

(L)
 som kan handla. Detta begränsar möjligheten att 

föra forskningen vidare från forskningsresultat till kommersiell 
produkt.

Verktygen saknades för en breddad bas. Extra intressant blir frågan 
om funktionell överbryggning när vi talar om möjligheten till 
dual nytta och civila drivkrafter. Det finns mycket lite funktionell 
överbryggning ens i de organisatoriska system personerna har 
kognitiv insyn i. De deltagande industriföretagen har endast 
en mycket liten del civil verksamhet och har själva problem att 
överbrygga sin egen organisation bortom det funktionella system 
de agerar i.

Även för robotföretaget, vars verksamhet primärt måste 
anses vara att innovera och sekundärt att uppnå vetenskapligt 
intressanta resultat, uppstod problem att överbrygga funktionellt 
differentierade system. Medan de andra projekten inte lyckades ta 
sig ut ur försvarsforskningens system lyckades robotföretaget inte 
ta sig in i det. Robotföretaget kan, trots att de erhållit finansiering 
från TAIS-programmet, fortfarande inte anses vara en del av det 
slutna försvarsforskningskomplexet.

En part saknades i projekten. Även om TAIS-projekten hade bildat 
egna organisationer

(L)
 hade detta inte nödvändigtvis underlättat 

innovationsprocessen eftersom de tänkta avnämarorganisationerna 
fortfarande befinner sig utanför det egna slutna systemet. Ett av 
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TAIS-projekten kan inte rå över hur en av de strukturellt kopplade 
organisationerna väljer att ta emot de resultat som produceras, lika 
lite som IBM kan besluta om vilken strategi Apple bör ha. 

10.3. TAIS-projektens möjligheter att innovera

Vad innebär då detta i praktiken? I just detta fall var det extra svårt 
att uppnå en tydlig överbryggning mellan olika specialiteter eftersom 
den tänkta användaren, Försvarsmakten, i realiteten inte var en del av 
systemet. De har kopplat sig fria genom att införa FMV som mellanhand. 
Det blir problematiskt när vi ser till möjligheten att uppnå innovation. 
FMV hade i praktiken mycket svårt att uttrycka sig som en beställare 
och därigenom axla en aktiv roll som stimulerar konkretisering i t.ex. 
tankar om förkommersiell upphandling. Ur ett trippelhelix-perspektiv 
saknas därigenom en part. Det är inte den part som har en åsikt och som 
kan styra, utan den som administrerar och fakturerar, som var en del i 
projektet.

Om vi vill utforma projekt med flera parter med mål att föra samman 
olika perspektiv och stimulera till produktifiering bör vi i mindre 
utsträckning fråga oss vilken typ av organisationer som samarbetar och 
i högre utsträckning se till vilken förmåga de har att bygga en struktur 
som överbryggar olika funktionssystem, oavsett om detta sker inom den 
sammansatta gruppen eller genom samarbete med andra organisationer. 
Det är således inte de olika aktörernas namn – som i trippelhelix: stat, 
industri, universitet – som är intressant att diskutera, utan vilka olika 
roller de spelar91. Om vi sätter samman grundforskare från både 
forskningsinstitut, industri och universitet uppnås inte den typ av 
rollöverbryggning som Etzkowitz avser, och den dynamik som är tänkt 
att ge positiva effekter blir därför mindre sannolik.

Tanken med trippelhelix-projekt är att aktörer i olika sfärer ska kunna 
interagera och skapa kombinatoriska innovationer, vilket kräver en 
omorganisation av sfärer, regelsystem och kunskapsinfrastrukturer, så 

91 Detta är inte något som motsäger Etzkowitz per se, men sannolikt något 

som vissa uttolkare missar i sina försök till tillämpning.



220

att vi både kan ändra systemets struktur och innehåll. Frågan är om de 
aktörer som deltar uppfyller detta kriterium, om de har möjlighet att 
förändra regelsystem eller sfärer.

Under den tid som Sverige i stor utsträckning var självförsörjande på 
försvarsmateriel och staten kontrollerade både beställare, regelverk och 
industri, kunde ett samarbete mellan dessa aktörer uppfylla trippelhelix-
tanken och aktörerna kunde gemensamt inte bara utveckla lösningar 
som uppfyller befintliga regler utan även omforma regelverk och 
infrastrukturer för att möjliggöra nya lösningar. Idag har detta på många 
sätt förändrats. Regelverk är internationella, industrin kontrolleras 
inte längre av staten och beställaren har inte fritt handlingsutrymme 
eftersom fokus ligger på interoperabilitet i internationella insatser, vilket 
kräver att t.ex. NATO-regelverk följs. Om vi försöker stimulera en 
innovationsproducerande konstellation måste vi därför ställa oss frågan 
vilka aktörer ett försvarsinnovationssystem egentligen bör involvera92. 
Svaret på detta förefaller vara att det involverar organisationer långt 
utanför Sveriges gränser.

Det finns en lucka i det tänkta innovationssystemet. Om projekt inom 
ramarna för TAIS uppfinner teknologi till en bombrobot och man i 
Afghanistan behöver en ny bombrobot, så innebär det inte att militär i 
Afghanistan kommer att ringa till TAIS-personer eller omvänt, eftersom 
kontaktytor mellan dessa verksamheter saknas. Att betrakta resan från 
forskning till produkt som en process är kanske därför en begränsad 
tanke från början. TAIS skapade grundläggande kunskap som på sikt 
ser till att det finns någon annan att ringa som har absorberat denna 
kunskap. Och samarbetet mellan forskare och industri i TAIS ökade 
förutsättningarna att kunskapen absorberas, även om det kanske finns 
mer effektiva sätt att sprida kunskapen.

Vi kan i stället välja att betrakta innovationsprocessen som flera 
separata processer, där forskningsprogrammet TAIS skapat kunskap 
för andra processer. Dessa processer berör och influerar varandra men 
är inte starkt kopplade (jfr Allen 1977). Detta skulle dock innebära 
att vi inte kan betrakta TAIS som ett helt system och därmed får 

92 Tanken om ett lämpligt område för ett innovationssystem kan jämföras 

med nationalekonomins forskning kring optimala valutaområden av bl.a. 

ekonomipristagaren Robert Mundell (1961).
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svårt att hitta sätt att utvärdera om programmet uppfyller sin uppgift, 
något finansiärerna kräver. En medelväg kan vara att åtminstone 
separera utvecklingsprocesserna och innovationsprocesserna. En första 
förutsättningsprocess där man utformar avtal och projektkonstellationer 
på ett sätt som maximerar möjligheten att innovationer uppstår, utan att 
det får för stora effekter på forskningsresultatet, d.v.s. där huvudmålet 
ses som forskande verksamhet. Efter detta kan en stödjande process 
ta vid om intresse finns för att bistå med nästa fas mot produktifiering 
eller avknoppning. Ett samarbete mellan FMV och Vinnova kan således 
fortsatt vara relevant, men inte i form av gemensamma projekt utan 
främst samarbeten före och efter varandras projekt93.

Westerberg m.fl. (2007) har identifierat två kritiska punkter i 
utvecklingen av ett innovationssystem. Den första kritiska punkten är 
när systemet övergår från den initiala fasen till att bli kunskapsbyggande. 
Den andra kritiska punkten infaller när universitet eller aktörer från 
forskningsinstitut lämnar över ledarskapet till andra aktörer. För att den 
vetenskapliga fasen ska bli lyckad anser de att det måste finnas en balans 
mellan grundforskning och fokus på praktiska resultat för att möjliggöra 
den senare kommersialiseringsfasen.

Gränsen mellan TAIS två olika faser skulle kunna betraktas som 
denna övergång mellan den första och andra fasen där den första 
fasen huvudsakligen var kunskapsbyggande och den andra fasen 
kommersialiseringsinriktad, även om det kan förefalla svårt att planera 
exakt när denna övergång sker. I dessa tidiga faser blir dock trippelhelix-
samarbetet mellan aktörerna begränsat. Den form av interaktion som 
Etzkowitz tänkt sig mellan aktörerna blir svår att uppnå när det inte 
finns någon aktör som mer tydligt styr riktningen på arbetet.

Sammanfattning: Möjligheten att innovera

Sammanfattningsvis var de faktiska möjligheterna för projekten att 
lyckas innovera mycket små i och med dessa strukturella begränsningar. 
Projekten bedrevs vid sidan om den vanliga verksamheten och det 
saknades stöd och verktyg för att omforma organisationerna till att 

93 Detta skulle mildra problemet med ett par TAIS-ansökningar som ansågs 

vara väldigt lovande men för nära produktutveckling, och därmed föll bort i 

stället än att erhålla fortsatt utvecklingshjälp av Vinnova.



222

bli funktionsöverbryggande. Detta gällde såväl inom de enskilda 
organisationerna som mellan den slutna försvarsindustriforskningen och 
civila tillämpningar. Vi kan konstatera följande:

•	 Innovationsprocessen innebär överbryggning och omformning. 
För att en uppfinning i ett forskningslaboratorium ska bli en 
lyckad produkt på marknaden måste den formuleras så att den 
blir relevant även i andra funktionssystem. En överbryggning 
måste ske från forskarens funktionella system, till andra system. 
Dessutom måste ofta systemet som sådant anpassa sig för att 
utveckla produkten. 

I det studerade exemplet är de organisationsöverskridande 
projektorganisationerna frikopplade från organisationernas övriga 
verksamhet, varför det finns liten möjlighet till omformning och 
överbryggning. 

•	 Trippelhelix-samarbete handlar inte om aktörernas namn, utan 
vilka roller de spelar. Att stat, industri och universitet samarbetar 
räcker inte för att uppnå den dynamik som Etzkowitz eftersträvar. 
Det är inte de formella aktörernas namn som är viktigt utan 
vilken roll de spelar i systemet, d.v.s. om de har möjlighet och 
vilja att omforma sig och delvis ikläda sig varandras roller för en 
gemensam förändring. Detta fall utgör ett exempel på när denna 
samarbetskonstellation inte skapar en ökad dynamik, sannolikt 
eftersom en tydlig kravställare saknas och rollfördelningen är 
otydlig för de inblandade. Alla aktörer som krävs för att kunna 
omforma systemet deltar inte.

•	 Möjligheten till duala användningsområden begränsas av 
aktörernas möjlighet att överbrygga mellan system. Aktörer 
saknar möjlighet att agera utanför sitt system, hur mycket de 
än vill. Det finns små möjligheter för en militär organisation att 
överbrygga till det civila området, och omvänt. Detta begränsar 
möjligheterna till duala användningsområden.

I det studerade exemplet skulle FMV kunna omforma sig till en 
överbryggande organisation som kan bistå nya aktörer att komma 
in i den militära kulturen. Däremot har de inga verktyg att hjälpa 
militära aktörer att nå ut på den civila marknaden, något kanske 
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Vinnova skulle kunna ha möjlighet till. Ett samarbete mellan dessa 
myndigheter är därför inte nödvändigtvis fel, om det är en del av 
en omformningsprocess där man är villig att ikläda sig varandras 
roller. Detta skulle dock krävt att organisationen skapade kapacitet 
för att göra detta och aktivt arbetade med detta, något som inte 
gjorts i detta fall.
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11. Analys: Projektens hantering av 
programmets mål

I detta kapitel analyseras hur de oförenliga målsättningar som 
definierats på programnivå hanteras av projekten.

I kapitel 8 diskuterades hur oförenliga mål i programdefinitionen inte 
löstes upp utan lämnades till projekten att själva hantera. Det handlade 
t.ex. om motsättningarna mellan forskning och utveckling, mellan civil 
och militär nytta och mellan traditionella och nya aktörer. En stor del av 
de projektmöten som studerats har ägnats åt att försöka tolka beställarens 
vilja, för att tolka hur dessa motsättningar bör hanteras. I detta kapitel 
beskrivs hur man på projektnivå tolkat dessa otydliga direktiv som 
skapats på programnivå, d.v.s. översättningen av programbeskrivningen 
in i projektverksamheten. 

Inom organisationsteori används ibland begreppet paradoxer för att 
beskriva en form av inkonsekvens eller motsättningar mellan olika 
begrepp (Poole & Ven 1989; Janssens & Steyaert 1999; Lewis 2000). 
Lewis konstaterar med hänvisning till en rad tidigare studier att 
paradoxbegreppet ofta används av forskare för att beskriva krav i 
konflikt med varandra. Hon definierar en paradox som element som är 
sammankopplade, trots att de står i motsatsförhållande till varandra:

“Paradox” denotes contradictory yet interrelated elements 
– elements that seem logical in isolation but absurd and 
irrational when appearing simultaneously 

(Lewis 2000, s.760)

Poole & Van de Ven (1989) använder en liknande definition för vad de 
kallar logiska paradoxer.

A logical paradox ’consists of two contrary or even 
contradictory propositions to which we are led by apparently 
sound arguments’ (van Heigenoort, 1972, p. 45). Taken 
singly, each proposition is incontestable, but taken together 
they seem to be inconsistent or incompatible. 

(Poole & Ven 1989)
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Paradoxen skiljer sig genom sina underliggande spänningar ifrån det 
konceptuellt enklare dilemmat, bland annat genom att motsatsförhållandet 
inte alltid förs upp till ytan:

Paradoxical tensions are perceptual – that is cognitively or 
socially constructed polarities that mask the simultaneity of 
conflicting truths. Unlike continua, dilemmas or either/or 
choices, paradoxical tensions signify two sides of the same 
coin. Yet actors’ perceptions often obscure this relatedness.

(Lewis 2000, s.761)

Utifrån dessa definitioner skulle vi kunna resonera om dessa 
motsättningar som en form av paradoxer. I detta kapitel beskrivs hur 
de olika målsättningarnas paradoxala egenskaper har hanterats av 
de olika projekten, och jag resonerar avslutningsvis om detta utifrån 
organisationsteorins studier av paradoxer. 

11.1. Tolkning: civil och militär nytta

Frågan om både civil och militär nytta var för komplex för projekten 
att hantera, så i stället löstes detta genom att välja sida. I stället för 
fem civil-militära projekt kan vi tala om fyra militära och ett civilt. 
Robotföretaget saknade koppling till försvarsindustrin och hade ingen 
domänkunskap om vilka krav som ställs på militära produkter eller 
hur branschstrukturen ser ut. Det är osannolikt att militären blir en 
tidig kund till företaget och det är inte säkert att en anpassning ens är 
möjlig. De andra fyra projekten utgick ifrån militära scenarion med en 
bas i traditionell militär logik och lösningar som huvudsakligen riktar 
sig mot försvarssektorn, eller sekundärt andra aktörer med liknande 
kravställning som försvarssektorn.

Gränsdragningen mellan vad som gör en teknologi civil eller militär är 
långt ifrån enkel och våra standardmodeller är simplistiska. Cowan & 
Foray (1995) hävdar att teknologier inte är a priori civila, militära eller 
båda, utan att dualitet beror på en rad faktorer, såsom t.ex. i vilket 
socialt nätverk de utvecklas. Tecken på detta kan ses i denna studie. De 
industriaktörer som deltar i de försvarsbetonade projekten har endast 
ett fåtal procent av sin omsättning mot civila produkter, och då mot 
produkter som huvudsakligen har en militär kravställning. Det är således 
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inte civil-militära projekt utan fyra projekt med militära frågeställningar 
och ett projekt med civila som bedrivs utan större förståelse för varandras 
perspektiv.

Detta är även samstämmigt med Molas-Gallart & Sinclairs (1999) studie 
av försök i Storbritannien att föra samman civila och militära perspektiv, 
där det konstateras att det är svårt att i en försvarskultur formulera och 
lösa civila problem och vice versa.

I de projekt som bedrevs av de befintliga försvarsaktörerna kunde 
vi identifiera en tradition för hur man arbetar med att utveckla nya 
försvarsteknologier. Projekten utgick ifrån militära scenarion, de hade 
etablerade militära arbetsoperationer som grund och baserade sig på 
domänkunskap om hur försvaret fungerar och opererar. Det civila 
projektet å andra sidan har nästintill ingen kunskap om den militära 
sektorns funktion. I stället tar projektet sin utgångspunkt i vad en viss 
teknologis utveckling skulle kunna innebära. Målbilden är inte inriktad 
mot en specifik militär operation, utan baserar sig på visioner om vad 
man skulle kunna göra, i framtiden. Denna skillnad har givetvis både 
sina fördelar och nackdelar. Det projekt som till slut föreslogs för fortsatt 
finansiering i fas två hade tillräcklig domänkunskap för att i sin ansökan 
specificera att de avsåg att ta fram de speciella underlagsdokument som 
behövs för att Försvarsmakten ska kunna köpa in produkten. Det går 
således att se en nära och tydlig försvarsnytta.

Samtidigt skulle vi kunna anklaga de traditionella aktörerna att 
vara inblandade i grupptänkande (Janis 1972) och vara utsatta för ett 
stigberoende (path-dependency) (Arthur 1994) som pågått i många år, men 
som inte nödvändigtvis utvecklats i rätt riktning, speciellt inte utifrån 
försöken till omformning av försvaret. Christensen (Dombrowski & 
Gholz 2006, s.28; Christensen 1997) konstaterar att stora jättar är bra 
på inkrementella förbättringar, men dåliga på radikala, disruptiva 
innovationer eftersom man utgår ifrån kundernas befintliga uppfattning 
av sina behov. I försvarsbranschen finns ett stort problem med radikala 
innovationers genomslag, eftersom affärslogiken ser så annorlunda ut. 
Det är svårt att innovera eftersom vi har så olika kravbilder, och det är 
svårt att ändra användningen och processerna. Dessutom kommer delar 
av vår militära strategi från rådgivning och kommunikation med de 
stora leverantörerna.
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För att disruptiva uppfinningar ska lyckas måste de därför tas fram av 
otraditionella aktörer med nya perspektiv. Robotföretaget skulle kunna 
vara ett exempel på detta. Detta företag hade ingen path-dependency, 
men saknade å andra sidan i stor utsträckning förmågan att bedöma vad 
som är intressant ur ett militärt perspektiv och vilka randvillkor som 
gäller för att en robot ska kunna operera i en krigssituation. Priset för 
detta nytänkande blev därför en längre och dyrare väg till färdig produkt.

Stigberoende innebär inte alltid enbart nackdelar. Håkansson & 
Waluszewski (2002) beskriver, bland annat med utgångspunkt i Hughes 
tankar om framväxten av stora tekniska system, hur ett befintligt 
stigberoende ofta är en förutsättning för att innovationer ska kunna ske. 
Den infrastruktur som det tekniska systemet skapar och det momentum 
som finns i systemet möjliggör en utveckling som annars inte vore 
möjligt. En befintlig stor försvarsindustriaktör har större möjligheter 
att leverera produkter som passar in i ett större militärt system. Detta 
kan även noteras i försvarsbranschen där det är svårt att överbrygga 
mellan dessa olika sfärer. Den framväxande UAV-marknaden är 
splittrad med ett stort antal aktörer utan traditionell militär bakgrund 
(Dombrowski & Gholz 2006). Samtidigt ser vi en trend där traditionella 
försvarsindustriföretag köper upp dessa mindre UAV-företag som har 
utvecklat produkter eller teknologier men saknar allt det som behövs för 
att leverera försvarsmateriel till stater genom bilaterala avtal (d.v.s. både 
militär domänkunskap, kontakter, dokumentation etc.).

Teknologiers tillämpningsområden är således beroende av de nätverk 
de utvecklas i. Detta nätverksberoende är inget vi kan ignorera genom 
att betrakta teknologierna i sig som antingen civila eller militära. Detta 
nätverksberoende har både för- och nackdelar: genom att utvecklas i en 
befintlig kontext ökar sannolikheten att nya produkter passar in i den 
tänkta kundens övriga miljö, men försvårar genomslaget av disruptiva 
innovationer då de har svårt att få fäste i de nätverk som har kompetens 
att ta sig in på marknaden.
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11.2. Tolkning: forskning eller 
produktutveckling

En annan vanligt förekommande diskussion i projekten handlade 
om avvägningen mellan forskningshöjd och produktutveckling, vad 
var det som borde prioriteras? En stor mängd diskussioner, t.ex. i 
komponentprojektet, hanterade just dilemmat med olika lösningar 
vid olika tidsperspektiv, vad kunden var intresserad av och om vissa 
aktiviteter var relevanta eller meningslösa beroende på vilket mål som 
sattes upp. 

Inom försvarsforskningen används ofta terminologin Technology 
Readiness Level (TRL) för att beskriva i vilken mognadsfas teknologierna 
är. TRL är en 9-gradig skala som ursprungligen utvecklades av NASA 
och numera används såväl inom EDA94 som NATO (Försvarsmakten 
2009b; Wikipedia 2009).

TRL 1 TRL 9 TRL 7TRL 5TRL 3

Grundläggande
forskning

Forskning för
tillämplighet

Teknikutveckling

Teknikdemonstratorer

Tekniskt system,
utveckling

Tekniskt system,
kvali�cering och drift

Figur 11.1: TRL-nivåer

Trots att begreppet används inom detta område och har dykt upp flera 
gånger under intervjuer med olika aktörer har skalan inte explicits 
använts i kommunikationen mellan projekten och beställaren95. Den 
anbudsförfrågan (RFI) som definierar TAIS-programmet var inte tydlig 

94 European Defence Agency, ett EU-organ som arbetar med att öka 

samarbetet kring militär FoU och materielinköp inom EU.

95 FMV har förklarat att detta beror på att när anbudsförfrågan skrevs 

användes inte TRL-begreppet i någon större omfattning, men att en ansökan 

idag antagligen hade referat just till TRL-nivåer.
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med var på denna skala projekten ska positionera sig. Det går dock att 
utläsa att man tänkte sig en lägre TRL-nivå under fas ett, och en inriktning 
mot en högre nivå under fas två. Forskningsledare och forskningshöjd 
var viktiga parametrar i urvalsprocessen och verksamheten i de flesta 
projekten kan beskrivas som huvudsakligen forskningsbetonad. De 
projekt som hade mer produktinriktade projektförslag blev i stor 
utsträckning bortgallrade eftersom de inte ansågs ha forskningshöjd nog.

I de olika projekten har diskussionerna ofta vacklat mellan olika 
uppfattningar om vilken form av mognadsgrad som man bör rikta in 
sin verksamhet på. Ett exempel är komponentprojektets diskussioner 
om huruvida man bör fortsätta med forskning relaterad till framtidens 
teknik som befinner sig på en omogen nivå, eller etablerad teknologi som 
bedöms vara för utvecklad redan för att vara forskningsmässigt intressant. 
I institutprojektet uppstod problem med att verksamheten ligger för nära 
implementering/produktutveckling vilket tar tid från doktorandernas 
forskning. I komponentprojekten arbetade man huvudsakligen med 
tidig forskning som till viss del var för långt ifrån realisering för att 
industripartnern skulle vara intresserad av att på kort sikt påbörja ett 
kommersialiseringsarbete.

Det var i praktiken mycket svårt att hinna spänna över flera nivåer under 
den begränsade tid projektet bedrevs. Projekten hade därför redan från 
början positionerat sig i olika spann på skalan och hade skilda åsikter om 
hur långt upp man strävade efter att befinna sig efter fas två. Oavsett var 
på TRL-skalan projekten bedrev sin verksamhet stod det klart att inget 
av projekten skulle nå ända till färdig produkt. 

I den anbudsförfrågan som formulerade målen med programmet 
betonades både att fas ett av programmet skulle fokusera på forskning 
och kunskapsuppbyggnad, och att ”Direkt kommersialisering av TAIS-
resultat väntas även kunna ske under fas två”. Det finns en vaghet i vad 
det rent praktiskt innebär att projektet borde baseras på teknologier 
som finns tillgängliga om fem år. Vissa tolkade det som att det ska gå 
att bygga produkten från hyllkomponenter kring 2011, andra att det 
ska gå att påbörja ett långsiktigt produktutvecklingsprojekt detta år. 
Komponentprojektet gjorde den senare tolkningen, medan andra projekt 
försökte få en konkret produkt möjlig i slutet av fas två (robotföretaget, 
institutprojektet och fortsättningsprojektet). I komponentprojektet, där 
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en utvecklingscykel från designen av en krets tills den kan provmätas 
i laboratoriet tar över ett år, började diskussionen om hur fas två skulle 
utformas redan innan de första resultaten uppnåtts.

Projektdeltagare, komponentprojektet: Sen är ju tiden 
också ganska knapp, 2,5 år är inte så himla lång tid. Ur 
forskningssynpunkt är det väldigt kort tid, och ska man då 
fundera på att skriva en ansökan om fortsättning så det är 
ju väldigt tajt om tid. 

Det är ett bekymmer med rätt många forskningsprojekt vi 
får pengar från, att de gäller max tre år och de går ju rätt 
fort de åren, och sen ska man söka förlängning efter 2–2,5 
år och då har man inte så mycket arbetsro för att forska utan 
det blir ju rätt mycket hets. […] 

Ungefär som om vi forskar lite ett år och så blir det lite 
mittemellan och sen blir det produkter efter fem år. Det går 
inte att göra på så kort tid.

(Intervju, 9 januari 2008)

Trots att komponenterna produceras hos externa leverantörer som man i 
praktiken även kan beställa volymproduktioner hos, kvarstår många steg 
innan de blir användbara produkter. Det är en resa som inte involveras i 
projektet och som saknar naturlig avnämare.

Jag: Den här typen av komponenter som kommer fram nu. 
Hur ser du att de hamnar ute i verkligheten?

Projektdeltagare, komponentprojektet: […] Det är en 
otrolig skillnad på trovärdighet om vi har en hårdvara att 
ställa på bordet. Det är det som är startskottet för någonting 
som blir kommersiellt av det man gör med hårdvara. Men 
processen att nå ut menar du?

Jag: Ja precis.

Projektdeltagare, komponentprojektet: Det handhas ju inte 
i projektet om man ska vara ärlig. Nej, inte alls. 

I och med att det är ett forskningsprojekt är man ofta 
nöjd när man levererat resultatet. Så det är ju inga sådana 
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projektkrav, så vi kan ju säga att nu är det klart så är det 
klart. 

Men hur det hamnar ute i verkligheten? Där skulle ju 
till exempel jag gärna se att man följde upp med något 
verifieringsprojekt om man kallar det så.

(Intervju, 12 december 2007)

Att projektet slutar långt innan man börjar närma sig konkreta planer 
på produkter anses vara en förutsättning för att det ska gå att samarbeta 
mellan olika organisationer. Industripartnern hävdade att det är svårt att 
komma överens om villkor annat än på mycket tidiga TRL-nivåer.

Industripartnern, komponentprojektet: I alla fall när det är 
större samarbeten med många parter, då går det oftast bara 
att komma överens om sånt som är tidigt i kedjan. […] 

Sen när man börjar närma sig produkter så blir det snarare 
att om man gör samarbeten, då kanske det är två företag 
som samarbetar. Men man är komplementära så att man 
inte ser att efter det här så är vi konkurrenter, då vill man ju 
inte utveckla det tillsammans. 

Så är det.

(Intervju, 12 december 2007)

I urvalsprocessen värderades forskningshöjd högt och den var viktig 
för många av de forskande projektdeltagarna. Men för industrin är 
det inte den enda, eller kanske inte ens den primära, källan till deras 
produktutvecklingsprojekt, eftersom forskningshöjd inte nödvändigtvis 
leder till användbara produkter.

Industripartner, fortsättningsprojektet: Nu får jag väl skäll 
av min chef, [men] det är inte jätteviktigt för oss att det är 
extremt akademiskt, att det är jättefint och världsklass och 
det. Det är ju bra, men det behöver inte betyda att det blir 
den bästa produkten.

(Intervju, 10 januari 2008)

Betraktar vi i stället verksamheten som produktutvecklande, som att 
den bedrivna forskningen ska ha som mål att lösa ett visst problem för 
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att ta fram en specifik produkt, kan de i TAIS låsta strukturerna och 
fokuset på forskningshöjd skapa problem för att löpande kunna anpassa 
verksamheten efter de behov som finns. 

Behovsstyrning av forskning

Samverkan mellan olika aktörer och tydligt fokus på produkter bör ses 
som ett sätt att skapa en tydligare behovsstyrning. I en intervju beskrevs 
det som ett sätt att sporra de traditionella aktörerna att inte bara lunka på 
som vanligt med sin forskning. Samarbetet mellan företag, institut och 
universitet ger viss styrning av forskningen genom att ett scenario fastslås 
för de problem som man försöker lösa. Flera forskare har påpekat att de 
känner viss stimulans av att få ett tydligare problem att lösa än vad man 
får vid mer generella forskningsanslag. 

Trots att industripartnern i komponentprojektet huvudsakligen deltog 
som en generell kravställare och att bilden av vad man skulle åstadkomma 
var vag framhölls nyttan av att ha en starkare verklighetsfokusering av 
flera projektdeltagare. Även den universitetsgrupp som fått minst pengar 
i komponentprojektet och lidit mest av otydliga specifikationer såg en 
positiv skillnad mellan den här typen av projekt där det fanns ett tänkt 
mål och ostyrda forskningsmedel där de själva fick definiera problemet.

Jag: Med tanke på att det inte är mycket mer pengar än 
fikapengar och det är mycket möten och papper, är det 
egentligen ett intressant projekt att hålla på med?

Projektdeltagare, komponentprojektet: Ja, dels är det för 
att få lite insikt i andra aspekter än att bara sitta här och ha 
[pengar från Vetenskapsrådet] till exempel. Då hittar man 
på problemen själv och så löser man dem, till slut så vet man 
inte om det var det mest intressanta problemet att lösa. På så 
sätt är det alltid intressant att vara med. 

Sen är det ju klart att från forskningssynpunkt hinner 
[man] uppenbarligen inte göra så mycket forskning för de 
pengarna, då hinner man göra mer om man får VR-anslag 
så kan man sitta här i tre år och rapportera om tre år.

(Intervju, 9 januari 2008)
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Däremot får problemet endast anses vara tematiskt beskrivet. 
Forskningsprogrammen anslöt till någon form av målbild, men den 
var mer av en inspirationsmodell än en faktisk produkt med konkreta 
problem att lösa. Det fanns ingen beställare som ställde tydliga krav 
och efterfrågade en konkret produkt, utan det var snarare ett sökande 
efter vad som skulle kunna vara relevant om någon ville utveckla 
målprodukten.

Projektdeltagare, komponentprojektet: Frekvensvalen är 
tack vare TAIS. 

Jag: Tack vare eller på grund av? Är det en fördel eller en 
nackdel?

Projektdeltagare, komponentprojektet: Det är lite neutralt, 
vi vill ju gärna hitta en avnämare. Och nu valde vi den här 
som en bra avnämare. Det är en bra applikation. 

Men naturligtvis hade vi ju kanske vaskat fram en annan 
avnämare, en annan tillämpning då. Det är svårt att värdera 
om den var bra eller inte. 

Men den i sig är väldigt viktig att ha, att man har det här 
system- och målfokuset är jätteviktigt. Å ena sidan jobbar 
vi på komponentnivå, men skälen och motivet är att få ihop 
de här grejerna [är TAIS]. 

(Intervju, 12 december 2007)

För kretsforskningen i komponentprojektet var det fundamentalt att 
en viss frekvens valdes, eftersom konstruktioner och optimeringar är 
beroende av vilken frekvens det ska optimeras efter. Även när frekvensen 
var låst fanns många andra parametrar som man kunde välja och väga på 
olika sätt. Valet av frekvensband är centralt för hur mycket energi som 
förbrukas och vilka egenskaper i övrigt som plattformen får. Valet styr 
därför hur en realisering kan komma att användas. Dessa avvägningar 
som görs på ett tidigt stadium (frekvensband valdes de första månaderna 
och blev sedan vägledande genom hela projektet) är ett tecken på den svåra 
balansen mellan att försöka skapa ny kunskap användbar i framtiden 
och att gå direkt mot att realisera kunskapen. I detta fall innebar det 
inte direkt en balansgång mellan ett kommersiellt företag som ville lösa 
sina problem snabbast möjligt och forskare som ville se mer långsiktigt, 
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utan snarare en kamp mellan det abstrakta och det konkreta. Man ville 
utveckla en lösning, utan att definiera problemet så strikt att endast vissa 
av forskningsspåren i projektet blev aktuella. 

Det rådde således en form av behovsstyrning, men den användes 
huvudsakligen som inspiration snarare än som ett sätt att förändra 
projektets karaktär. Arbetspaket var förhandlade och definierade i 
aktörernas avtal och genomfördes oavsett vad övriga paket kom fram 
till96.

Stokes tredje kvadrant

I kapitel 4 diskuterades skillnaden mellan forsknings- och 
produktutvecklingslogik utifrån Stokes fyrfältsmodell. Stokes ansåg 
att målsättningen med grundforskning är att bredda vår förståelse av 
ett fenomen inom ett vetenskapligt fält (Stokes 1997, s.7). Tillämpad 
forskning är å andra sidan riktad mot en individ eller grupps behov eller 
användning. Skillnaden mellan grundforskning och tillämpad forskning 
kan därför övergripande beskrivas som förståelse vs. användning. 

Betraktar vi skillnaden mellan forskning och produktutveckling kan vi 
se att denna åtskillnad i riktning/avgränsning blir än mer relevant. Om vi 
använder Stokes perspektiv om en process av beslut och därmed betraktar 
produktutveckling som en sekventiell process, innebär produktutveckling 
en kedja av beslut som riktar verksamheten mot målet – produkten (som 
i sin tur kan vara mer eller mindre exakt specificerad). 

Möjlighetsrymd Möjlighetsrymd

Produkt
TidTid

Forskningslogik Utvecklingslogik
Figur 11.2: Forskningslogik vs. utvecklingslogik

96 Vi kan se detta som att forskningslogiken är dominerande över 

produktutvecklingslogiken.
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Grundforskning är således möjlighetsskapande (ökar mängden 
kunskap), tillämpad forskning utvecklar kunskapen i en viss riktning 
(ökar en mer specifik kunskapsdelmängd) och produktutveckling 
är möjlighetsreducerande (väljer bort alla andra möjligheter än den 
slutgiltiga produkten).

Projekten slets mellan de delvis motsatta målen forskning och 
produktutveckling och den skillnad som råder mellan forskningslogik 
och produktutvecklingslogik. Denna konflikt kan kanske hanteras 
genom att betrakta det antingen som ett forskningsprojekt, och då 
använda en allmän målbild som bidrar till att skapa samförstånd, eller 
som ett produktutvecklingsprojekt, där viss specifik forskning behövs för 
att uppnå ett konkret mål. 

I luhmannska termer används begreppet alternativa 
utvecklingsmöjligheter: kontingenser. Utifrån detta kan vi se att ju 
mer tillämpad forskningen är, desto mindre kontingens råder (färre 
möjliga utvecklingsriktningar) för den teknologi vi utvecklar. Med tidig 
grundforskning får vi en stor kontingens, men också många möjliga vägar 
som inte leder mot det mål vi egentligen är intresserade av. Det finns 
således även en kostnadsrisk i att genomföra allt för tillämpad forskning, 
där tillämpningen inte är konkret eller driven av reella problem, eftersom 
detta leder till teknologier med få kontingenser, varför möjligheten till 
avkastning minskar.

I Stokes modell saknar den tredje kvadranten beteckning (ingen 
fundamental förståelse, inget fokus på tillämpning). Utifrån diskussionen 
om motsättningar mellan grundforskning och tillämpad forskning, 
och mellan forsknings- och utvecklingslogik skulle vi kunna tänka oss 
verksamhet även i denna tredje kvadrant, en form av tillämpad forskning 
utan tillämpning, där vi varken söker förståelse, eller har ett realistiskt 
användarfall. Den tredje kvadranten, tillämpad forskning utan 
tillämpning är sannolikt inte vad någon forskningsfinansiär efterfrågar, 
men kanske bör vi just därför vara extra uppmärksamma på just detta 
utfall.

Detta val mellan kontingenser är även drivande för tankar om duala 
användningsområden, motsatsförhållandet mellan det generella och 
specifika. För väldigt generella teknologier finns stora möjligheter till 
duala användningsområden i framtiden, men de är samtidigt på ett 
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så generellt plan att de ligger långt ifrån en produktifieringsfas. Det 
saknades således en konkret styrning mot en tillämpning, men samtidigt 
skulle projekten vara nära någon form av produkt. Det kan sägas 
uppstå ett konstruerat behov, som innebär en inriktning mot en påhittad 
tillämpning, som ingen är intresserad av att realisera, och som kanske 
inte är relevant.

Det sätt på vilket dessa projekt konstruerats, en låst sekventiell tidsplan, 
med inriktning mot en tänkt tillämpning, som dock enbart är hypotetisk 
utan att någon i projektets närhet har ett behov av denna, riskerar att 
pressa in verksamheten i Stokes tredje kvadrant.

Reell produkt

Påhittad tillämpning

Tillämpning

Forskning

Möjlighetsrymd

Tid

Figur 11.3: Påhittad tillämpning som varken leder till nytta eller förståelse

Frågan är om det inte är så att alla projekt som blandar forsknings- och 
utvecklingslogik, där finansiären är separat från avnämaren, ständigt 



238

riskerar att bli en del av Stokes tredje kvadrant och att vi därför inte 
bör försöka betrakta dessa utifrån ett trippelhelix-perspektiv, eftersom 
projekten i sig enbart utgör en delmängd av innovationssystemet. 

Att uppnå en balanserad specificeringsgrad för att bedriva verksamheten 
inom Pasteurs kvadrant är en utmaning. I dessa projekt (t.ex. 
komponentprojektet) har vi konstaterat att graden av specifikation som 
krävs för en behovsstyrning varierar även inom ett projekt. Försöker vi 
dessutom kombinera både forsknings- och utvecklingslogik inom samma 
komprimerade linjära process, riskerar både och att bli varken eller.

11.3. Tolkning: beställning eller finansiering?

Då försvarsaktörerna observerar de involverade organisationernas roller 
med stor osäkerhet uppstår en otydlighet kring vilken rollfördelning som 
kommer att råda i framtiden. I flera av de projekt jag följt har verksamheten 
betraktats som ett leveransuppdrag snarare än fri forskningsfinansiering. 
Det har varit diskussioner om vad ”kunden” eller ”beställaren” önskar, 
och det har varit svårt att få tydligare information från FMV. Man har 
således uppfattningen att syftet med projektet är att leverera kunskap och 
teknologi till FM/FMV snarare än att utveckla teknologier för eget bruk. 
Detta gäller även för flera av de industripartners som deltar i projekten97.

Styrningen av projekten från FMVs sida har huvudsakligen varit passiv. 
De betraktade verksamheten som finansiering av forskning, varefter man 
lät projekten själva ta beslut om närmare inriktning, scenarion och andra 
avvägningar under projektets gång. Flera av projekten lade mycket 
energi på att försöka resonera om vad beställaren var intresserad av, och 
försökte gissa vilket fokus som var mest intressant där vägval funnits. 
Passiviteten hos beställaren skapade därför frustration.

Projekten har således bedrivits för att leverera kunskap till FMV. Men 
FMV uttrycker snarare att de ger pengar för att aktörerna ska utvecklas 
(regenereras) i en viss riktning så att de kan stödja FMV i framtiden. 
Vi skulle kunna säga att FMV betraktade sig som en finansiär, medan 
de olika projekten såg FMV som en beställare. Denna konflikt kan 

97 Projektdeltagarna förväntar sig pull från beställaren FMV, medan FMV 

betraktar sig som finansiär för ett projekt där en industripart har pull.
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ha sitt upphov i den blandning programmet utgjorde mellan den 
efterfrågestimulerande teknikupphandlingstraditionen och den mer 
utbudsfokuserade trippelhelixmodellen. 

Att söka klarhet eller oklarhet

Kerstin Sahlin-Andersson beskriver i sin studie av Globenprojektet 
(Sahlin-Andersson 1989, s.14) hur organiseringsbegreppet ofta likställs 
med att klargöra och stabilisera, medan oklarhet och oordning betraktas 
som något oönskat eller oorganiserat. Hon anser dock att oklarhet 
många gånger är en förutsättning för många verksamheter, speciellt 
när det gäller projektsamarbete. När organisationer samarbetar uppstår 
ofta en konflikt mellan att både uppfylla projektets mål och tillvarata 
organisationens egna intressen. Sahlin-Andersson lyfter fram oklarhet 
som en mekanism som möjliggör balansering av dessa krav.

I TAIS kan vi därför säga att oklarhet skapat visst handlingsutrymme. 
Samtidigt som problem uppstått på grund av otydliga direktiv har de 
också varit en förutsättning för att över huvud taget möjliggöra samarbete 
mellan de olika organisationerna. Utan oklarhet hade samarbete utan 
gemensamma mål inte varit möjligt. Otydligheten har t.ex. möjliggjort 
att universitetsinstitutionernas närliggande arbete kunnat lyftas in i 
projekten och att korsfinansiering och samarbete kunnat ske trots olika 
perspektiv och viljor. 

I vissa fall var det tydlighet som skapade problem. Det traditionella 
projekt som legat närmast produkt (institutprojektet) fick problem då 
implementeringsarbetet låg utanför universitetsforskningens meriterande 
värld. I och med att man inte enbart skulle arbeta vidare med sin löpande 
forskning, utan även implementera, integrera och testa, blev konflikten 
gentemot forskningen för stor och en examensarbetare fick anställas för 
att ta över delar av arbetet. Samma typ av problem uppstod t.ex. inte i 
komponentprojektet där man redan från början konstaterade att målet 
inte var att fokusera på en konkret produkt.

Samtidigt konstaterar Sahlin-Andersson att oklarhet är något negativt 
när projektet uppfattas som en beställning. I TAIS kan vi konstatera 
att man haft många diskussioner om vad beställaren önskade och hur 
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man skulle prioritera beställarens olika krav98. En viss oklarhet kring 
projektmålet måste existera så att avvägningarna kan göras under 
projektens arbete. I detta fall rådde dock en form av andra gradens 
otydlighet kring projektmålet. Projekten visste inte på vilka premisser de 
skulle göra dessa avvägningar eller vems vilja som borde vara styrande. 
Denna form av otydlighet kan därför betraktas som problematisk.

Weick (1982) argumenterar analogt för att organisationsförändring 
bör betraktas utifrån löst kopplade system snarare än utifrån mer 
rationalistiska antaganden. Förändringar av löst kopplade system är 
komplicerade, inte bara eftersom möjligheten att ge tydliga order är 
begränsad, utan även eftersom förändringar kan skapa en oklarhet 
om de grundläggande antaganden som binder samman det löst 
kopplade systemet. Inom produktutvecklingsforskning betonas att 
vissa former av oklarhet99 kan vara produktiva och skapa kreativitet 
och handlingsutrymme (Brun 2010). För att skapa nytta måste det dock 
finnas en gemensam tolkningsgrund som kan angripa och lösa upp 
oklarheten när projektet realiseras, på samma sätt som Weick noterar 
att löst kopplade system måste hållas samman genom någon form av 
mekanism. Genom att systemet var under sådan förändring att det 
rådde oklarhet kring de grundläggande antaganden som tidigare bundit 
samman systemet blev oklarheten svår att lösa upp.

En form av oklarhet drev därigenom fram och möjliggjorde samarbetet. 
En annan form försvårade tolkningen av vad som efterfrågades. Denna 
typ av innovationsproducerande organisationsmodeller kan betraktas 
som en balansering mellan klarhet och oklarhet: vi måste skapa utrymme 
för samarbete utan att göra projektmålet så avgränsat att det enbart är 
intressant för en part. Speciellt viktigt blir detta om det finns krav på 
delfinansiering från deltagande parter, när projektets huvudmål då måste 
balanseras mot de olika deltagarnas extrabetydelser100.

En annan form av otydlighet som får effekter både på projekt- och 
programnivå är den kring tidsperspektivet. Tidsperspektivet skapar en 

98 Se tidigare diskussion i kapitel 8. 

99 På engelska används termerna ambiguity och equivocality likartat men 

delvis olika av forskare.

100 D.v.s. balansera det gemensamma målet mot organisationernas olika 

anledningar att finansiera delar av verksamheten.
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ram av förväntningar och påverkar hur vi beslutar och var gränserna 
för organisationen går (Gherardi & Strati 1988). Tidsperspektivets 
roll påverkar dessutom hur vi på programnivå bör utvärdera och 
mäta projektens arbete och resultat (Hultink & Robben 1995). Olika 
tidsperspektiv kräver olika metoder. 

Även här krävs en balans mellan klarhet och oklarhet. Flexibilitet måste 
tillåtas för att skapa valmöjligheter i genomförandet, men viss klarhet 
måste finnas som beslutsgrund för dessa val.

11.4. Sammanfattning: Att hantera paradoxer

Projekten arbetade med att realisera de mål som de satt upp i sina 
anslagsansökningar. Samarbetet var dock konstruerat eftersom finansiären 
efterfrågat samarbeten, snarare än att parterna hade gemensamma 
problem att lösa. I flera av projekten saknades det avnämare för de tänkta 
produkter man arbetade mot, och mycket arbete gick åt till att försöka 
tolka vad som egentligen efterfrågades, d.v.s. hur man skulle hantera de 
målsättningar som skjutits ner till projekten och skapade problem vid 
realiseringen. Dessa oförenliga mål skapar konflikter för projekten och 
krav på både och riskerar att bli varken eller. När produktmålet i bästa 
fall är vagt, och forskningsprojekten är initierade utifrån vad som vore 
intressant att forska på inom området som helhet snarare än vad som 
specifikt måste uppnås för att kunna producera en viss produkt, blir 
styrningen av verksamheten begränsad.

Betraktar vi i stället verksamheten som produktutvecklande, som att den 
bedrivna forskningen ska ha som mål att lösa ett visst problem för att ta 
fram en specifik produkt, kan de i TAIS låsta strukturerna och fokuset 
på forskningshöjd skapa problem med att löpande kunna anpassa 
verksamheten efter de behov som finns. Projekten riskerar därigenom att 
pressas in i Stokes tredje kvadrant, tillämpad forskning utan tillämpning.

Inledningsvis konstaterades att dessa olika motsättningar kan betraktas 
som en form av paradoxer utifrån organisationsteoretisk forskning. Denna 
forskning föreslår även olika mekanismer för att hantera paradoxer och 
vi kan sammanfatta programmens hantering av programbeskrivningens 
motsättningar utifrån dessa ramverk. Poole & Van de Ven (1989) föreslår 
fyra olika metoder för att hantera paradoxer:
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1. Acceptera paradoxerna och använd dem konstruktivt. Vi kan 
lära oss att leva med dem och acceptera att våra teorier utgör 
avgränsade förenklingar av komplexa fenomen och därigenom 
ibland verkar motsägelsefulla.

Lewis konstaterar att paradoxer lätt kan uppstå inom organisering 
genom den underliggande paradoxen mellan kontroll och 
flexibilitet.

”Tensions between control and flexibility underlie paradoxes of 
organizing, typically manifested as mixed messages and system 
contradictions.” (Lewis 2000, s.767)

Detta kan anses vara en av de underliggande orsakerna till 
många av motsättningarna: programmet slets mellan att ge 
projekten utrymme att forska och innovera, samtidigt som man 
arbetade med låsta strukturer, avtalade samarbeten och linjär 
kostnadsförbrukning.

I TAIS kan balanseringen mellan klarhet och oklarhet identifieras 
som en nyckelfaktor för att hantera dessa motsägelser. Oklarhet 
är ett sätt att tillåta flera sanningar och ge handlingsutrymme för 
organisationer att hitta lösningar, samtidigt som den kan skapa 
problem när tydligare styrning behövs.

2. Rumslig separation. Vi kan separera problemet i olika analysnivåer. 
Om det är så att en del av paradoxen opererar på en viss analysnivå 
och en annan del på en annan nivå, kan vi undvika paradoxen 
genom att separera dessa två nivåer. 

I TAIS hade detta kunnat genomföras genom att tydligare 
positionera programmet i ett större innovationssystem, där man 
visserligen hade övergripande målsättning att få fram produkter 
och duala teknologier, men inte nödvändigtvis inom ramarna för 
ett och samma projekt. I stället kunde man t.ex. ha fokuserat på 
att maximera spridningen av den forskning som producerades, för 
att andra initiativ skulle kunna utveckla resultaten vidare i någon 
form. På så sätt hade perspektivet på systemnivå kunnat separeras 
ifrån det på projektnivå, snarare än att problemen sköts vidare till 
projekten.
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3. Tidslig separation. Om paradoxen uppstår i en viss tidpunkt kan vi 
dela upp problemet i två tidsliga delar. Detta gjordes delvis genom 
att dela upp TAIS i två olika faser: en första fas som fokuserar 
på forskning, och en andra som fokuserar på produktutveckling. 
Dessa faser var dock så pass sammankopplade både aktörs- och 
tidsmässigt att ingen separation skedde i praktiken.

De olika projekten har dock använt tidslig separation för att minska 
problematiken. Genom att placera sig på en viss punkt på TRL-
skalan och fokusera antingen på tidig forskning eller närmare 
produktutveckling mildras konflikten mellan forsknings- och 
produktutvecklingslogik.

4. Introducera nya termer för att lösa upp paradoxen. Om 
paradoxerna hade identifierats tidigare är det möjligt att det hade 
gått att införa ett nytt begrepp för att lösa paradoxen. Janssens & 
Steyaert (1999) föreslår begreppet trialectics som ett sätt att införa 
ett tredje element som kan omdefiniera situationen och skapa en 
interaktionsyta mellan de två verkligheterna.

Detta hade t.ex. kunnat göras genom att projekten både involverade 
civila och militära intressenter, eller att en av de programansvariga 
organisationerna aktivt arbetade med att överbrygga mellan 
perspektiv för att se till att båda delarna av paradoxerna inte 
hamnade inom samma aktörer.

Poole & Van de Ven (1989) poängterar att dessa mekanismer inte är 
separata, utan går att använda i kombination. Lewis (2000) påpekar 
att hantering av paradoxerna riskerar att leda oss in i en negativ, 
självförstärkande cykel som riskerar att förvärra situationen. Bland annat 
beskriver hon följande mekanismer som kan identifieras i denna studie.

•	 Subgrupper – försöka dela upp projektet. I stället för att fokusera 
på duala teknologier delade projekten upp sig i fyra militära och 
ett civilt projekt. Genom att sätta tydlig fokus på ena sidan av 
paradoxen och hantera den andra mer som ett sekundärt område 
mildrades problemen.

•	 Projicering – flytta konflikten till en tredje part, en syndabock. 
Berättelsen om orsaken till samarbetet mellan FMV och Vinnova 
beskrivs som ett resultat av en middag mellan två generaldirektörer. 
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Denna berättelse illustrerar inte enbart processer. Att historien 
berättas som ett argument för programmet påverkar även själva 
programmets utformning (jfr Orr 1996). Flera gånger under 
programmet beskrevs dessa nya krav som ett resultat av att 
politiker, generaldirektörer och andra högre makter inte förstod 
de egentliga förutsättningarna.

•	 Förnekelse – ignorera att det finns en inneboende konflikt. 
Konflikten mellan civila och militära teknologier kunde i flera 
fall ignoreras. I några fall skedde det genom att forskningen 
som genomfördes var i ett sådant tidigt stadium att den varken 
var civil eller militär i sin karaktär. I andra fall kunde man hitta 
civila användningsscenarion som i stor utsträckning motsvarade 
den militära kravställningen, t.ex. genom att både militär och polis 
behöver samma typ av produkt.

•	 Regression – Backa till ett beteende som tidigare har 
fungerat. I flera fall kan vi se att aktörerna föll tillbaka på 
teknikupphandlingstraditionen och resonerade kring projekten 
som om de vore mer traditionella försvarsforskningsprojekt.

Vilka mer generella lärdomar vi kan dra utifrån detta diskuteras vidare 
i nästa del.



Del 4
TAIS har nu beskrivits och analyserats på flera olika nivåer: det övergripande 
system (försvarskomplexet) som programmet verkat i (kapitel 6), själva TAIS-
programmets uppkomst och organisation (kapitel 7–8) och dess realisering i de 
finansierade projekten (kapitel 9–11). 

I den fjärde och avslutande delen diskuteras vilka lärdomar som kan dras 
från denna studie om vi försöker sammanföra dessa olika perspektiv. Flera 
forskare har hävdat att system- och processperspektiv kan vara ett sätt att 
utveckla teoribildningen kring dessa policymodeller (Nicolini 2009; Miettinen 
2002). För att försöka överbrygga mellan olika analysnivåer använder jag 
Niklas Luhmanns autopoetiska system och tar därigenom (i kapitel 12) ett 
processperspektiv på det studerade fallet.

Utifrån detta perspektiv tydliggörs hur innovationspolicy påverkat 
verksamheten. Det tänkta samarbetet mellan FMV och Vinnova etablerades 
aldrig, men det har inte tydligt signalerats till projekten. Under hela 
projektets gång diskuterades hur de resultat som uppnås och hur en fortsatt 
ansökan kunde kläs i ”Vinnovatermer”. Trots att TAIS ledde till få konkreta 
produkter och begränsad diffusion har därigenom en oväntad (och av 
uppdragsgivaren oönskad) effekt uppstått. Vi kan kalla det en Vinnovaeffekt 
där innvationsbegreppet påverkar projekten.

Jag argumenterar för att detta, utifrån Serres och Luhmanns tankar, kan 
betraktas som en form av parasit som biter sig fast i systemet och påverkar dess 
funktionssätt. Jag hävdar att detta kan vara ett givande tankesätt för hur vi kan 
försöka påverka slutna system som är svårstyrda. 

Genom att flytta perspektivet från en sekventiell top-down process där en viss 
policy genom att implementeras ger en från början planerad effekt (och där 
eventuella avvikelser innebär en felaktig implementering), till att diskutera 
hur vi kan störa ett system i en viss riktning, kan vi bättre diskutera hur 
innovation kan stimuleras. 

En bredare diskussion om vilka lärdomar vi kan dra ifrån denna studie förs 
i kapitel 13. Utifrån det studerade fallet sammanfattas en rad identifierade 
fenomen som kan vara till nytta för den som arbetar med liknande satsningar. 
Med detta är det dags att runda av och avsluta berättelsen om TAIS med några 
kortfattade reflektioner (kapitel 14).
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12. Vinnovaeffekten: Hur policy 
påverkar praktik

I detta kapitel tar jag ett tydligare autopoetiskt perspektiv och diskuterar 
hur innovationspolicy utgör en organiserande kraft som påverkar TAIS.

Från ett statiskt perspektiv kan TAIS-projektens verksamhet beskrivas 
som en form av samarbeten utan gemensamma mål. Projekten såg 
innovation som ett sekundärt bikrav som nämndes ibland för att fortsatt 
motivera verksamhet av den typ som alltid bedrivits. Det är dock inte 
det enda sättet att betrakta detta program. I detta kapitel beskrivs hur 
Vinnovas tänkta inblandning i TAIS har påverkat verksamheten och 
därigenom systemet. Jag hävdar genom detta att innovationspolicy här 
utgör en organiserande kraft som verkar på sin omgivning och påverkar 
både tradition och organisering av FoU-verksamheten.

Inledningsvis argumenterade jag för behovet av ett mer processbaserat 
perspektiv på innovationsstudier. Vissa tankar från Luhmanns 
begreppsvärld användes även som interludier i tidigare kapitel för att 
betona vissa aspekter. Här kommer jag än mer explicit att diskutera 
innovationsproduktion utifrån detta perspektiv.

TAIS presenterades som ett program i samarbete mellan FMV och 
Vinnova. Detta samarbete etablerades aldrig. Hoppet om ett samarbete 
levde dock kvar under hela programmets livstid och de deltagande 
projekten informerades aldrig om det faktum att det inte fanns någon 
överenskommelse, eller att de pengar som Vinnova ursprungligen skulle 
tillföra var öronmärkta åt kommersialiseringsaktiviteter. Tydligast 
kan vi se hur Vinnova påverkat projekten i komponentprojektet 
där frågan löpande diskuterades. På projektets uppstartsmöte 
presenterade FMV projektet som ett samarbete mellan FMV och 
Vinnova och betonade att en kommersialiserbar produkt var en viktig 
del av TAIS-programmet. Projektledaren replikerade och betonade att 
kommersialiseringsmöjligheter är viktiga.

PL, komponentprojektet: Viktigt att inte minst 
universitetspartnerna är medvetna om det här och redovisar 
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det i sina projekt, att om det finns andra parter ska det med i 
redovisningen. Speciellt viktigt att ha i åtanke inför fas två. 

(Uppstartsmöte, 1 november 2006)

Även vid senare möten betonade FMV att de inte längre kan förväntas 
köpa nya produkter och att dessa TAIS-medel bör användas till 
omställning.

PL, FMV: Det här är ju rester av en gammal värld, nu får 
vi bara köpa från hyllan. Vi kan bara köpa lösningar, inte 
teknologier, så den viktiga frågan är: vem är kunden? […] 

Den här traditionen att man demonstrerade något för 
generaler och de ser, wow det här köper vi, finns inte längre. 
Så ni bör rikta in er på att flörta med industrin. 

(Halvårsmöte, 14 maj 2008)

Projektledaren arbetade löpande med att få med ett Vinnovaperspektiv i 
rapporter och att tydligare visa vilken form av civil nytta som kan tänkas 
uppstå och vilka industriföretag som kan vara med.

PL, komponentprojektet: Jag skulle gärna vilja ha några 
rader från [industriparten] och övriga grupper inom 
[industriparten] om vad ni ser att ni kan använda den här 
tekniken till i morgon och övermorgon. 

[Universiteten] behöver berätta vad som är teknologi som 
kan kommersialiseras och realiseras. […] 

Eftersom Vinnova kommer in är det en viktig punkt.

(Halvårsmöte, 9 maj 2007)

Frågan blev ständigt återkommande när det gäller diskussionerna 
kring hur ett förslag inför fortsättningen skulle se ut. Vid den första 
workshopen i förberedelse av ett nytt ansökningsförslag i oktober 2007 
försökte komponentprojektet förutspå både vad Vinnova efterfrågade 
och hur de framtida vindarna inom FM/FMV skulle blåsa. 

PL, komponentprojektet: Jag tror att mot FMV är det 
viktigt att lyfta fram industrinyttan mot [industripartnern], 
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inte minst genom att Vinnova är med också. Så under det 
här året är det viktigt att vi går igenom det. 

(Workshop, 24 oktober 2007)

Dessa få urval visar på hur Vinnova, trots att de inte medverkat, har 
påverkat projekten. Möjligheter till kommersialisering och relevans för 
olika industriföretag har lyfts fram som ett sätt att försöka klä projekten 
i en Vinnovaskrud. Att visa att man tar till sig dessa nya perspektiv var 
även ett sätt att visa för FMV att man anpassar sig till denna nya värld där 
man inte kan förvänta sig stora beställningar av teknikutvecklingsprojekt 
utan måste börja tänka i produkter. Komponentprojektets projektledare 
med goda kontakter sammanfattade situationen:

PL, komponentprojektet: Om vi inte lyckas attrahera 
industripartners bedömer jag att vi är rätt körda. Inte för 
att vi är sämre, utan för att det är så vindarna blåser.

(Halvårsmöte, 24 september 2008)

Utan Vinnovas deltagande hade de oförenliga mål som diskuterats 
genom denna avhandling inte utgjort något större problem. Eftersom 
de flesta projekten hade en tydlig tradition av försvarsforskning att falla 
tillbaka på skulle projekten kunnat utvärderas strikt genom nyttan för 
Försvarsmakten101. De motstridiga elementen uppstod just på grund 
av att Vinnova deltog och representerade ett annat, om än något oklart, 
perspektiv. Detta innebär att om projekten under sitt arbete hade varit 
medvetna om att Vinnova inte aktivt var med i programmet, hade 
verksamheten sannolikt sett delvis annorlunda ut. 

En rad bikrav har adderats som kan sägas vara inspirerade av rådande 
innovationspolicy. Programmet bryter med den rådande traditionen av 
teknikupphandling genom att Vinnovatankar bäddats in102. Vi skulle 
kunna tala om en Vinnovaeffekt som gör att bikravet innovation trots allt 
har haft viss effekt. 

101 Detta sker också i de utvärderingsmöten som hölls inför fas två, där FMV 

primärt utvärderade försvarsnytta.

102 Dessa krav kommer inte enbart genom Vinnovas medverkan i TAIS, utan 

flera av kraven finns även inbyggda i programbeskrivningarna för det särskilda 

FoT-programmet och andra styrdokument, men Vinnova används som symbol 

för alla dessa nya bikrav.
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Interludium IV: Att störa slutna system

Ett sätt att betrakta TAIS är att se hur programmet påverkar den 
pågående förvandlingen av försvarsforskningskomplexet. Det 
kan mycket väl vara så att projektens konkreta resultat är mindre 
intressanta än hur dessa samarbeten påverkar systemets autopoesis.

Systemets operativa slutenhet innebär att det är svårt för aktörer 
som befinner sig utanför detta försvarsforskningskomplex att 
inkludera sig i det och att påverka/styra systemet. Staten (och i viss 
mån även Försvarsmakten) är visserligen strukturellt kopplade till 
detta system i och med de pengaflöden som existerar, men har i 
realiteten liten förmåga att förändra strukturen på denna koppling 
och har svårt att bestämma över eller styra systemets interna 
operationer.

Om vi som i Luhmanns system lämnar tanken på en tydlig kausalitet 
och accepterar begränsade attributionsmöjligheter uppstår många 
frågor. Ett av de begrepp som vilar på kausalitetsprincipen är 
möjligheten att styra, bestämma och påverka. När det autopoetiska 
systemet dessutom är operationellt slutet minskar vår möjlighet 
att utifrån påverka ytterligare. I stället måste vi tala om att störa 
systemet. 

Inom kommunikationsteori är en störning, eller en provokation, 
inte något som är negativt utan i stället ett konstruktivt begrepp 
som tvingar till en omprövning eller irriterar systemet. En störning 
sätter igång en kommunikations- eller informationsprocess. Det 
är något som behöver bearbetas och därigenom påverkar systemets 
autopoesis.

Huvudproblemet med att påverka ett slutet system utifrån är att vi 
förfogar över liten makt att bestämma över systemets operationer. 
På olika sätt (t.ex. genom dess strukturella kopplingar) kan vi 
försöka påverka systemet genom att påverka hur de betraktar 
omvärlden, men det är i varje enskilt fall systemets olika delar som 
själva bestämmer hur de väljer att reagera på dessa störningar. 
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Samhället kan inte kommunicera med sin omvärld, 
det kan bara, och i proportion till sin kapacitet för 
informationsbearbetning, kommunicera över sin omvärld. 
Det reglerar därvid själv vad som är information för det. 
Det kan emellertid också influeras genom irritationer och 
störningar i selektionen och ordningen av kommunikationer, 
i synnerhet genom medvetandeprocesser hos deltagande 
personer. 

(Luhmann citerad i Jönhill 1997, s.403)

Serres parasitbegrepp

Ett sätt att betrakta dessa försök att påverka system utifrån 
kan vara att betrakta förändringsförsök utifrån Serres tankar 
om parasiten (Serres 1982). Både Luhmann och Serres tar sin 
utgångspunkt i informationsteorins tankar om sändare, mottagare 
och störning, varför parasitbegreppet kan anses kompatibelt med 
de grundläggande operationerna i det autopoetiska systemet103. 

Serres lanserar parasitbegreppet (Serres 1982; Brown 2002) genom 
den asymmetriska relationen ”att ta utan att ge” som bas för en 
modell som både beskriver informationsteori och mänskliga 
relationer. Serres beskriver världen som en sammankoppling 
av parasiter som parasiterar på varandra. Han studerar 
kommunikationsmönster som en blandning av signal och brus 
(noise). Argumentet vilar på den klassiska informationsteorins 
(Shannon & Weaver 1949) mönster där en signal färdas från 
sändare till mottagare men kan bli utsatt för störningar (brus) på 
vägen.

För sändaren är denna blockering/obstruktion alltid ett problem, 
men den behöver inte vara det för mottagaren. Serres menar i sin 
text om parasiten att det aldrig kan finnas kommunikation utan 
parasiter104 (brus, störningar) och att dessa parasiter dessutom är 
en produktiv del av all kommunikation. Det franska begreppet 

103 Luhmann refererar även själv till Serres parasitbegrepp t.ex. i texten ”The 

Paradox of Decision Making” (Luhmann 2005).

104 Det enda sättet att kommunicera utan störning vore om sändare och 

mottagare vore ett, och då vore det inte kommunikation.



252

le parasite har tre betydelser vilka Serres sammanväver i sina 
argument:

1. Brus eller störning.

2. En biologisk organism som lever på sin värd.

3. En oinbjuden gäst eller en fripassagerare (social loafer).

Han använder fabler för att visa hur kedjor av parasiter bygger 
upp samhället. ”The tax farmer parasites the producer. The 
town rat then parasites the farmer” (Brown 2002, s.15). Parasiten 
parasiterar parasiten. Även människan är en parasit, vi klär oss i 
djur på samma sätt som andra parasiter gömmer sig i skinnet på 
sina värdar. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan värden och 
parasiten. Den ena kan inte existera utan den andra. Tillsammans 
skapar de en ny helhet, en ny form av komplexitet. Parasiten 
förändrar systemet genom att skära av (intercept) relationer. Brown 
skriver:

All three meanings then coincide to form a “parasite logic” 
– analyse (take but do not give), paralyse (interrupt usual 
functioning), catalyse (force the host to act differently). This 
parasite, through its interruption, is a catalyst for complexity. 
It does this by impelling the parties it parasitizes to act in one 
of two ways. Either they incorporate the parasite into their 
midst – and thereby accept the new form of communication 
the parasite inaugurates – or they act together to expel the 
parasite and transform their own social practices in the 
course of doing so. 

(Brown 2002, s.16)

När en parasit avbryter kommunikationen har vi två val, antingen 
försöker vi eliminera störningen, vilket kräver att vi förändrar vårt 
sätt att kommunicera, eller så väljer vi att acceptera och införliva 
parasiten i vår kommunikation och därigenom acceptera att vårt 
kommunikationssätt har förändrats. Parasiten infekterar då ett 
system och förändrar dess logik. Kommunikation som tidigare 
skett direkt A→B tar nu helt plötsligt vägen A→parasit→B. 
Parasiten är en mellanhand, som stör systemet och påverkar det. 
Den lever på sin värd.
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The diners collude to expel the uninvited guest. The farmer 
wakes in the middle of the night hearing rats eating. The 
host interrupts the parasite and it all starts over again. But 
not exactly in the same way. Here then is the origin of 
human relations: the struggle to incorporate or expel the 
parasite. 

(Brown 2002, s.17)

Parasiten utgör således en störning vi antingen kan besvara 
genom att acceptera en förändring eller genom att förändra oss 
för att utesluta denna105. Om vi vill förändra ett operativt slutet 
system vi inte är en del av måste vi störa det så att systemets olika 
delar genom sin uppfattning av omvärlden själv förändrar sig i 
den riktning vi önskar106. Det är dock osäkert i vilken riktning 
systemet omformas och hur vi bör försöka störa det.

Kanske kan tanken på en av Serres parasiter bidra med en annan 
tanke om störning och styrning av autopoetiska system. I ett 
system som vi inte kan styra kan vi kanske utforma en störning 
som möjliggör att parasiten får fäste. En parasit skulle kunna 
övervinna systemets slutenhet och påverka det från insidan. 
Genom en störning infekteras systemet av en parasit som sedan 
fortsätter att förändra dess beteende. Systemet uppfattar inte att 
parasiten kommer in, den är tyst och lever på sin värd, men den 
påverkar kommunikationen i systemet och ändrar därmed dess 
grundläggande funktion.

Vilken styrning kan vi förvänta oss att vi uppnår genom att 
lyckas föra in en parasit i systemet? Som Serres beskriver tanken 
om parasiten är dess syfte att leva på sin värd utan att döda den. 
Parasiten måste därför i sin karaktär vara försiktig, undgå upptäckt. 

105 En parasit i ett autopoetiskt system har viss likhet med memetikens 

tankar, en liten bit av tankesätt som fortplantar sig från sinne till sinne och 

sprider sig genom samhället (Dawkins 1976; Gustafsson 1994). Det hade 

sannolikt varit möjligt att även bygga denna diskussion utifrån ett memetiskt 

perspektiv, men då Luhmann själv använder Serres värld och båda har sin grund 

i kommunikationsteori förefaller det vara lämpligt i detta fall.

106 I kapitel 5 illustrerades detta med vilka möjligheter ett universitet har att 

reagera på förändrade statliga villkor.
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Parasiten infekterar sin värd och förändrar dess beteende. Men 
den kan inte göra det kraftfullt, utan endast som en retning eller 
störning. Blir den upptäckt riskerar den att bli utrotad. Införandet 
av en parasit i systemet kan därför inte användas till snabb radikal 
förändring. En sådan sker sannolikt först då systemets omvärld 
drastiskt förändras. Men som medel för långsam omformning 
och förändring av ett systems autopoesis kanske det kan vara ett 
fungerande sätt att påverka ett operativt slutet system.

En innovationsparasit

Vad skulle detta då innebära inom ramarna för TAIS? Skulle 
vi kunna betrakta införandet av ett innovationsbegrepp som en 
parasit? Från detta perspektiv blir frågan om TAIS syfte, mål 
och roll något annorlunda. Trots att dessa fall kan betraktas som 
traditionell försvarsforskning och av vissa rentav ses som tråkiga 
projekt där vi redan från början egentligen vet att det inte skulle 
uppstå nya produkter eller nya företag, uppfattade de involverade 
aktörerna att projektet skiljde sig från tidigare verksamhet.

Eftersom observatören kommunicerar är den aldrig passiv, 
aldrig objektiv, alltid deltagande. Min närvaro på olika former 
av möten och genom intervjuer, enkäter och andra aktiviteter 
har i viss mån signalerat att något är annorlunda med TAIS. 
Min närvaro signalerade Vinnova och min närvaro påverkade 
systemet. Både det faktum att TAIS har utlysts i samarbete med 
Vinnova och min närvaro i projektet var något som förändrade 
kommunikationsvägarna i systemet. Ett nytt tema har förts in som 
måste diskuteras och motiveras. Det har bitit sig fast i systemet, 
förändrat kommunikationen och argumentationen och därigenom 
påverkat systemets autopoesis. 

Detta ledde till att innovationsbegreppet satte sig som en parasit 
i projekten. Den infekterar diskussionerna genom att ändra 
kommunikationen. Den tvingade projekten att lyfta fram 
innovationen som ett argument, att synliggöra det, att driva 
diskussionen. Det förändrade inte systemets grundläggande 
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funktion, men trots allt påverkade det och ger, om den fortlever, 
möjlighet till intern förändring av systemet. Vi skulle kunna kalla 
det en innovationsparasit, eller en Vinnovaeffekt.

Jönhill skriver i sin diskussion om miljöproblemen (Jönhill 1997) 
att för att diskutera något måste vi lyckas differentiera det från det 
normala. Vi måste kunna uttrycka dess form, greppa det, beskriva 
hur det avviker från det normala. Det är kanske just vad som 
uppnås genom att införa innovation som begrepp. En del av det 
som alltid försiggått i projekten i stor utsträckning107 isoleras och 
ges en form. Ett Vinnovaperspektiv, ett innovationsperspektiv, gör 
att vi kan börja diskutera det.

Vi vill att forskarna ska bli innovativa, att de ska patentera och 
kommersialisera sina uppfinningar. Det går dock inte att tvinga 
någon att göra detta. Om innovation är ett sekundärt mål108 riskerar 
det lätt att falla bort. Det krävs att någon driver fram processen. Vi 
kan inte bestämma att människor ska vara intresserade och brinna 
för kommersialisering. Vi kan skapa incitament, men tidigare 
studier visar att det inte främst är pengar som motiverar de 
forskare som väljer att försöka kommersialisera sina uppfinningar.

Vad vi kanske kan göra är dock att plantera en tanke, ett 
koncept, som tvingar individerna att handla. Om vi lyckas få en 
innovationsparasit att få fäste i systemet, så kommer den påverka 
operationerna och långsamt också dess autopoesis.

TAIS – en störning av systemet

Sahlin-Andersson (1989) exemplifierar processens vikt med Mendelssohns 
(1974) bok om byggandet av pyramiderna. Mendelssohn beskriver hur 
pyramidernas uppkomst var ett projekt som möjliggjorde formandet av 

107 Man kan därför vara kritiskt till om det faktiskt rör sig om någon riktig 

förändring.

108 Med sekundära mål menas att i en konflikt mellan att uppnå den primära 

målsättningen och den sekundära målsättningen kommer den primära 

alltid få företräde. Begreppet används inom flera områden från spelteori till 

användbarhetsstudier (Gorling 2006; Whitten & Tygar 1999) .
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en nationalstat eftersom de stora och långa byggprojekten skapade en mer 
permanent befolkning. Mendelssohn hävdar att svaret på pyramidernas 
gåta inte ligger i den färdiga byggnadens form eller funktion, utan i 
processen de skapades genom. 

Det kan förefalla som att sannolikheten att TAIS leder till nya 
kommersialiseringar eller produkter med dual nytta är liten. Kanske bör 
vi i stället betrakta TAIS som ett försök att störa systemet.

Under många år har systemet störts av omgivningen. Statsmakten har 
genom försvarsutredningar, inriktningsbeslut och budgetar försökt 
omforma systemet i olika riktningar. Försvarskomplexet är dock i stor 
utsträckning ett slutet system, som visserligen regenereras och omformar 
sig, men sällan i den omfattning eller riktning som omgivningen förväntat 
sig. 

Det finns således en vilja att förändra detta försvarsforskningskomplex 
från strukturellt kopplade aktörer i systemets omgivning. Den förändring 
som dessa organisationer försöker genomföra upplevs ha gått långsamt. 
Kritik mot oförmågan att nyttiggöra och ta vara på de forskningsresultat 
som uppnås finns med i FoT-planen från 2002, lyfts fram i FOI-
utredningen 2004 och blir fortsatt tydlig i FoT-planen 2009, bara för att 
nämna några dokument. Den löpande budgetstyrningen förefaller således 
inte vara effektiv för detta ändamål. Vissa anser att många förändringar 
avfärdas genom organisatoriskt hyckleri (organizational hypocrisy), där 
motstridiga krav löses genom att organisationen säger en sak och agerar 
på ett annat sätt (Brunsson 2002)109. 

Systemet är mycket trögrörligt. Motiv och samarbeten förefaller i stor 
grad vara individdrivna och har stor förmåga att överleva och hitta nya 
gemensamma verksamheter. Detta kan leda till att försök att förändra 
systemet som initieras från en extern aktör har liten effekt, då systemet 
som sådant har en egen logik, egen styrning och är operativt slutet. Det 
svårstyrda systemet riskerar därför i viss mån att överleva sig själv, genom 
att förlita sig på en tradition av att endast i mindre omfattning behöva 
använda sin kognitiva öppenhet.

Utöver de vanliga utredningarna, inriktningsbesluten, regleringsbreven 

109 Inom policyforskning kallas detta ibland även pro forma compliancy 

(Matland 1995).
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och policyutvecklingarna används nya metoder för att störa systemet. Ett 
exempel är den begränsning som lades på FMV för hur stora beställningar 
som de fick lägga ut på FOI. Utöver att reglera Försvarsmaktens budget 
försökte man således begränsa de uppdrag FOI kunde ges, oavsett om de 
ansågs vara bäst lämpade att utföra dem110. Ett annat är skrivningarna 
om inriktning på kommersialisering och civil nytta som förts in i 
programbeskrivningarna. Intervjuade personer har dessutom beskrivit 
TAIS delvis som ett sätt att stimulera FOI till ökade externa samarbeten. 
Detta trots att flera av de intervjuade personerna på FOI själva inte vill 
annat än få möjligheter att agera annorlunda, men begränsas av sitt 
regelverk.

Från detta perspektiv kan vi betrakta kraven inom TAIS som ytterligare 
ett sätt att störa systemet. Genom att kräva att de forskningspengar som 
ges till teknologidemonstratorer även är fokuserade på kommersialisering 
och civil nytta, stimuleras systemet att omforma sig. Vissa har beskrivit 
TAIS som ett sätt att hjälpa den svenska försvarsindustrin i sin 
omformning från statsfinansierade utvecklingsprojekt mot att arbeta 
mer med standardprodukter.

Leder sekundära krav till mer innovation eller 
enbart hyckleri?

Innebär denna typ av sekundära krav att projekten blivit mer innovativa? 
Både ja och nej. Givetvis har den vetenskapliga nivån, och i stor 
utsträckning de faktiska resultaten, alltid funnits där. Det är kanske inte 
så att samhället blir mer innovativt per se, utan snarare att vi nu väljer att 
artikulera våra aktiviteter i termer av innovation.

Detta är analogt med forskningen inom innovationer i 
universitetsforskningen, där patenteringsgraden ökar genom att vi lär 
forskare att se vad som är patenterbart, snarare än att få dem arbeta med 
andra problem (även om båda förändringarna kan anses pågå).

Trots mina försök att här beskriva innovationen i projekten som sekundär 
eller konstlad uppfattar många projektdeltagare att det är något som är 
annorlunda. Vinnova används som argument för detta; oavsett om de 

110 Ett exempel på vad March & Olsen konstaterar: hur vi styr baseras på vad 

vi vill tro att vi har styrförmåga över (March & Olsen 1975; Hernes 2007). 
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är med i projekten eller inte bidrar de till att projekten uppfattas som 
något annorlunda. Att införa Vinnovaparasiten i systemet leder sannolikt 
inte till mer forskningsrön, eller ens andra produkter. Men det ökar vår 
innovation eftersom vi tvingas överbrygga i någon mån mellan funktioner 
i de organisationer som anses vara avnämare och tydligare artikulera och 
tänka kring innovationsbegreppet.

Införandet av innovationsbegreppet som en parasit i systemet är 
fundamental för att den ska ge någon form av effekt. Att gå från ett 
intressant forskningsrön till en kommersiell produkt överbryggar många 
kompetenser, organisationer och sker över lång tid. Det förändrar 
dessutom både individer, organisationer och branschstrukturer. Detta är 
inget som sker som en sekundär handling, och det kan således inte mätas 
eller styras som en del av ett projekt eller som ett kriterium vi mäter i en 
ansökan eller utvärdering. 

Här uppstår en konflikt mellan de olika perspektivnivåerna vi har för 
att betrakta innovation. Oavsett hur vi på systemnivå beställer eller på 
andra sätt försöker stimulera innovation krävs ett samspel mellan system, 
organisationer och individer. För att detta ska lyckas måste aktörerna i 
systemet vara aktivt intresserade av att realisera produkten och omforma 
systemet så att detta sker. Om vi uppfattar systemet som ett autopoetiskt 
system där de enskilda aktörerna tar självständiga beslut kan vi inte 
beordra aktörer att vara innovativa, men vi kan kanske plantera denna 
parasit som sakta förändrar hur personer observerar systemet och 
därigenom långsiktigt förändrar dess operationer. Innovationsbegreppets 
användning som ett sekundärt motiv skulle ifrån ett projekt/program-
perspektiv kunna ses som en form av brunssonskt hyckleri, eftersom det 
nämns som argument, men inte utgör något primärt intresse.

Som konstaterades tidigare har TAIS inte skapat några tydliga 
funktionsintegrerande organisationer, utan består huvudsakligen av 
samma typ av aktörer som under många år beskyllts för att vara dåliga 
på att tillvarata resultaten. Vi skulle kunna misstänka att ett system 
som är så pass frikopplat från sin omgivning helt enkelt kan producera 
rapporter som talar om innovation och sedan fortsätter arbeta som vanligt 
utan att förändra sina processer. Vi ser att systemets slutna autopoesis 
fortgår. Många stödjer sig på logiken försvaret behöver – försvaret beställer. 
Trots att alla signaler säger att så inte är fallet. Men varför skulle man 
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annars finansiera verksamheten? Tillsammans lyckas de upprätthålla 
strukturen. 

För att kunna lösa motsatta mål med hyckleri krävs dock att vi känner till 
vilka dessa motsatta mål är och hur de förhåller sig till varandra. Det finns 
därigenom en poäng med den stora oklarhet som råder i programmet 
och som produceras genom Vinnovas deltagande. Oklarhet förhindrar 
hyckleri. Besked, även om de är negativa, kan i förlängningen bidra till 
en restabilisering av systemet (Jönhill 1997, s.139). Beskedet kan leda till 
problem, men inom ett specifikt område också till en säkrare form av 
osäkerhet. Denna otydlighet är inte enbart en specifik otydlighet kring 
ett visst problems lösning, utan en form av andra gradens osäkerhet. 
Parterna i försvarsindustrikomplexet är osäkra på vilken osäkerhet som 
råder. Detta leder till ständiga försök att observera och tolka systemet. De 
olika aktörerna är osäkra på varandras roller och är därför vaksamma 
på hur de förändras. Inkluderingen av det bitvis motstridiga kravet 
”innovation” blir således inte endast en form av hyckleri, utan en del av en 
pågående autopoesis som inte lätt kan avfärdas.

En lockande fråga att ställa är vem som egentligen för in denna 
innovationsparasit i systemet. Även de uppdragsgivande organisationerna 
är en del av denna autopoesis. Deras system är också utsatta för en snabb 
förändring. TAIS var samtidigt i sig själv en parasit inom Försvarsmakten. 
I TAIS-programmet rymdes alla förväntningar som de strukturellt 
kopplade organisationerna hade på framtidens försvarsforskning. Dessa 
krav hanteras därigenom utan att rubba de till volym avsevärt mycket 
större normala FoT-projekten. TAIS kan således i viss mån ses som ett 
sätt att undvika förändring, snarare än tvärtom. Genom att inrätta det 
särskilda FoT-programmet med satsningar som TAIS, fångades den 
förändrade agendan upp och hanterades.

Att TAIS var ett samarbete fördes dessutom i vissa sammanhang fram 
som positivt, eftersom det var svårare att skära bort program som man 
inte har kontroll över. Det ser mer pinsamt ut om det även påverkar en 
annan myndighet. Att samarbeta med Vinnova kan därför användas 
som ett sätt att skydda sig mot den snabba nedskärningen. Systemet blir 
därigenom rekursivt, de olika aktörerna parasiterar på varandra. 

Trots att systemet visserligen är operativt slutet är det kognitivt öppet, 
och det omgivande samhällets diskussion om innovation som ett medel 
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för tillväxt är således något som påverkar dessa aktörer. Innovation 
är ett argument som vinner mycket mer acceptans i samhället än 
kryssningsmissiler. Försvarsmaktens nya FoT-plan (2009) talar tydligt 
om behovet av ökat samarbete med aktörer som kan integrera och 
produktifiera de resultat som uppnås.

I viss mån försöker FMV att agera som Vinnova, även om denna insikt 
har nått olika långt i olika delar av organisationen. Ett sätt för anställda 
att möta situationen med nedskärningar är att försöka ta en mer aktiv roll 
i innovationssamhället. På samma sätt som Vinnova arbetar för tillväxt, 
har FMV genom sin forskningsfinansiering möjlighet att ta en mer aktiv 
roll i framdrivandet av nya produkter, något som generaldirektören 
framhållit som en intressant framtidsstrategi. Imitation är ett sätt att 
bringa klarhet (Sahlin-Andersson 1989, s.51). Vi kan betrakta dessa 
aktörers tydligare inriktning mot innovation och samverkan som ett 
resultat av systemets autopoesis. 

I brottet med teknikupphandling söks nya vägar att arbeta. 
Innovationspolicy utgör här en organiserande kraft som påverkar 
systemet. Det försöker på nytt stabilisera sig, kring en ny agenda eller 
kring ett nytt tema111. 

Sammanfattning: Vinnovaeffekten

Utifrån ett luhmannskt perspektiv kan vi betrakta användningen av 
innovationsbegreppet som ett sätt att försöka störa systemet och tvinga 
det till förändring. Genom de diffusa målen har projekten inte kunnat 
avfärda dessa nya mål enkelt med hjälp av hyckleri. I stället har begreppet 
bitit sig fast i systemet och tvingat personer att resonera i och uttrycka 
sig i dess begreppsvärld. Trots att Vinnova inte deltagit, har de påverkat 
dessa projekt och tvingat deltagare att i viss utsträckning formulera sin 
verksamhet i andra termer.

Aktörer utanför ett slutet system har mycket liten möjlighet att 
påverka systemets inre logik. Försvarskomplexet har länge betraktats 
som svårpåverkat och ovilligt att anpassa sig oavsett vilka signaler som 
strukturellt kopplade organisationer skickar. I dessa fall kan ett mer 

111 Luhmann menar att vi organiserar vår kommunikation i olika teman för 

att göra den relevant.
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processrelaterat sätt att resonera, att försöka störa systemet genom att 
införa parasiter, leda till bättre resultat än att ställa normativa krav. 
Man väljer att inte direkt försöka styra tydligt med något som enkelt 
kan avfärdas, utan i stället långsiktigt försöka påverka i vilken riktning 
systemet regenereras. 
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13. Innovationsproduktion i praktiken
En bredare diskussion om denna studie av innovationsproduktion i 
praktiken förs i detta kapitel. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån denna 

studie? 

I mångt och mycket sätter studiens längd en begränsning i hur mycket vi 
kan säga om detta ämne. Eftersom de processer som studeras är så pass 
långsiktiga finns fortfarande möjlighet att dessa projekt utvecklas i oanade 
riktningar. Det är för tidigt att uttala sig om de slutgiltiga effekterna av 
dessa projekt, men kanske kan vi redan nu dra några slutsatser om själva 
operationaliseringen av denna typ av program.

Med en studie som tar sin utgångspunkt i ett enskilt fall är det varken 
möjligt eller önskvärt att fullständigt avskärma sig från dess kontext. De 
frågor som diskuterats och här sammanfattas, är trots sin bas i ett enskilt 
fall exempel på situationer som sannolikt även uppstår i andra likartade 
fall. Denna summering utgör inte ett försök att skapa normativa modeller 
med allmängiltig tillämplighet. I stället beskrivs en process som, med 
anpassning, kan ge insikter även i andra situationer. Som Miettinen 
skriver:

The generalization – or globalization – of these solutions 
can be seen in this context as a process of a local practice 
being adapted for use in other localities (Latour 1983). 

(Miettinen 2002, s.120) 

I Latours anda anser jag att en stor del av de lärdomar vi kan dra från 
denna studie uppnås genom själva berättelsen snarare än i en kortfattad 
analys. Latour skriver i en dialog mellan studenten och läraren:

I’d say that if your description needs an explanation, it’s not 
a good description, that’s all. Only bad descriptions need an 
explanation. It’s quite simple really. […] I have never seen 
a good description in need, then, of an explanation. But I 
have read countless numbers of bad descriptions to which 
nothing was added by a massive addition of “explanations”!

(Latour 2005, s.148)

Trots Latours pik om att jag ska sätta punkt här eftersom avhandlingens 
budskap antingen redan nått läsaren, eller ändå är bortom all räddning, 
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anser jag det dock vara på sin plats att summera delar av det som 
diskuterats i tidigare kapitel. Detta görs genom att sammanfatta tre av de 
teman som lyfts fram i avhandlingen, nämligen processen från forskning 
till innovation (13.1), möjligheten till innovationsproduktion i praktiken 
(13.2) samt ett processperspektiv på innovationsproduktion (13.3).

13.1. Från forskning till innovation

Processen att produktifiera forskningsresultat och skapa nya innovationer 
har diskuterats i flera kapitel. En del av den befintliga teoribasen beskrevs 
i kapitel 4, Från forskning till innovation. Hur detta realiserades i denna 
form av samarbete diskuterades i kapitel 10, Analys: Från forskning till 
innovation, och kapitel 11, Analys: Projektens hantering av programmets mål.

Viljan att innovera

En grundläggande tanke med samarbete mellan universitet och industri 
är att ge forskningen riktning och förkorta kedjan från forskning till 
tillämpning i produkter. Industrins efterfrågan skapar en riktning för 
forskningen (pull- snarare än push-teknologi). 

Ett direkt behov av en viss teknologi är dock inte nödvändigtvis en 
anledning till att företag deltar i denna typ av samarbeten. Speciellt i 
tidigare stadier kan det vara svårt att engagera företag112. Industrin kan 
delta i projekt utan att ha produktfokus. Genom att samarbeta med 
universitet och lära sig mer om olika möjliga teknologier förbättrar de 
sin förmåga att ta emot och tillämpa olika forskningsupptäckter och 
tillämpa dem i sin verksamhet. Med andra ord upprätthåller de en form 
av absorptionskapacitet (Cohen & Levinthal 1989) eller förbättrar sin 
dynamiska förmåga (Teece m.fl. 1997). Ett deltagande ifrån industrin 
i FoU-samarbeten kan därför inte ses som en garant varken för att 
medverkan ger en styrning av verksamheten som är relevant för industrin, 
eller för att resultaten snabbare når ut på marknaden. Detta speciellt när 
industrins finansiella deltagande är begränsat.

Snarare kan en industriparts passiva medverkan skapa inlåsningar 
av teknologi, då de ses som den naturliga avnämaren men sedan inte 

112 Detta noteras i TAIS, men även i andra studier (Westerberg m.fl. 2007).
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använder resultaten. De positiva effekter industrideltagande innebär 
måste därför vägas mot risken att resultaten står och faller med en enskild 
organisation och dess verksamhet. För att kunna göra denna avvägning 
måste vi när vi konstruerar denna typ av samarbeten undersöka hur detta 
samarbete passar in i industrins verksamhet, snarare än att enbart nöja 
sig med att de formellt deltar.

Om målet är att de deltagande projekten ska förvalta resultaten vidare blir 
frågan inte enbart vad projektet vill göra och varför det är vetenskapligt 
intressant, utan också varför de vill göra det. Och vad ska de med projektet 
till? När vi väljer att finansiera ett projekt bör vi titta på hur det passar in 
i detta trassel: om det knyter an inte bara till en vetenskaplig bas, utan till 
en kontext och marknad och nätverk där projektet kan ta fart och leva 
vidare. 

Vi måste acceptera att vi inte kan tvinga fram aktiviteter som innovation 
genom styrning, utan att vi endast kan stimulera till dem. Detta får många 
implikationer, t.ex. att vi måste försöka tydliggöra beslutsparadoxen och 
acceptera beslutets omöjlighet. Fångar verkligen de parametrar som mäts 
och betygsätts upp de faktorer som påverkar kommersialiseringsviljan, 
såsom individen och nätverkets drivkrafter? Vi måste förstå de deltagande 
individernas motiv – fråga varför snarare än att försöka skjuta problemet 
längre bort genom att poängsätta vad och hur. 

Immaterialrätt

Immaterialrätt är en central fråga för den technology-transfer-inriktade 
litteraturen. Detta fokus beror delvis på möjligheten att kvantitativt 
mäta och spåra teknologiflöden genom formella patentlicensieringar. 
Teknologi som skyddas genom immaterialrättsliga regleringar anses vara 
en förutsättning för att en fungerande marknad för teknologi ska kunna 
uppstå. Bellais & Guichard (2006) anser t.ex. att försvarsforskningens 
nytta är begränsad just eftersom de har en bristfällig tradition att skydda 
(och därigenom kunna licensiera) sina uppfinningar. Författarna anser 
att detta bör åtgärdas för att en marknad ska kunna bildas.

En fungerande marknad för utbyte av idéer ligger i tiden, bl.a. genom 
begreppet open innovation (Chesbrough 2006; Chesbrough 2003) som 
snabbt växer i popularitet. I begreppet ligger tanken att öka nyttan på 
forskningsresultat genom att skapa en mer effektiv marknad för att 
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utbyta idéer med de organisationer som är mest lämpade att utnyttja detta. 
Här råder således en konflikt mellan två olika målsättningar. Teorier 
kring FoU-samarbete betonar olika organisationers komplementära 
roller och vikten av att organisationerna tillsammans utvecklas till ett 
innovationssystem. Andra forskningsfält betonar i stället vikten av att 
skydda och paketera uppfinningar på en marknad där de mest lämpade 
organisationerna handlar med varandra.

I denna kontext har dock Molas-Gallas & Sinclair (1999) visat att försök 
att enkelt licensiera immateriella rättigheter från en patentdatabas 
misslyckats. Även denna studie visar på svårigheter att isolera och 
överföra de resultat som uppstår.

Immaterialrättsfrågor blir mindre problematiska när projekten befinner 
sig på ett förkommersiellt stadium, men trots detta är frågan komplex. 
Det finns i innovationslitteratur en överdriven fokusering på dessa 
formella mekanismer, som i tidiga projekt riskerar att skapa låsningar 
som begränsar samarbetsmöjligheter och framtida nytta (t.ex. genom att 
beroenden till bakgrundsmaterial finns). I mer produktnära verksamhet 
kan denna vilja att juridiskt säkerställa ägande i praktiken omöjliggöra 
många typer av samarbeten.

Genom samarbete och korsfinansiering blandas rättigheter mellan olika 
organisationer och det blir i praktiken omöjligt att juridiskt separera 
resultaten. När organisationerna dessutom använder bakgrundsmaterial 
riskerar projektresultaten att reduceras till en sammankoppling av olika 
organisationers immateriella rättigheter. Detta kan dock vara ett formellt 
problem som uppstår på en högre nivå i de deltagande organisationerna, 
då de inblandade forskarna dels är bekanta med varandra sedan tidigare, 
dels är mindre intresserade av dessa frågor. 

Trots att frågan kring IPR är komplex, kan vi inte bortse från detta 
när vi försöker utforma innovationsproducerande projekt. För att en 
produkt ska kunna nå marknaden i slutändan måste detta nystas upp. 
De överenskommelser som görs i IPR-frågor måste därför främja 
innovation, snarare än att låsa in kunskap.

Dual nytta

Dual nytta är inte ett tydligt definierat begrepp. När begreppet används 
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inom militär materielanskaffning betraktas teknologier och produkter 
som duala om de kan användas av både militära och civila myndigheter 
i likartade scenarion, t.ex. ett fordon som både kan användas av polis 
och militär. Att utveckla sådana produkter uppfattas som svårt även om 
kravställningen i princip är densamma. Avadikyan & Cohedet (2008) har 
i sina studier av Storbritanniens materielförsörjning visat att det är svårt 
att konkurrensutsätta inköp p.g.a. specifika krav och andra former av 
inlåsningar. Vanligare är dock att ställa högre krav på dualiteten, där 
en grundläggande teknologi kan tillämpas i många olika produkter på 
både en civil och militär marknad. I denna avhandling har denna senare 
definition använts113.

Mowery (2008) anser att möjligheter till dualitet är större i tidigare 
utvecklingsfaser men att kravbilderna ofta divergerar när man når 
närmare produkt. Denna studie stödjer detta och visar på att konflikter 
mellan olika kravbilder är mindre i de projekt som befinner sig i tidigare 
stadier. Detta innebär att det föreligger en motsättning mellan att fokusera 
på duala användningsområden och att närma sig produktifiering.

Cowan och Foray (1995) anser att teknologier inte är a priori civila eller 
militära, utan att det beror på vilket nätverk dessa utvecklas i. Denna 
studie styrker detta och visar på ett tydligt stigberoende (Arthur 1994) där 
aktörernas nätverk tydligt styr hur problem väljs och angrips. De projekt 
som arbetar i en militär kontext arbetar utifrån militära scenarion; det 
som är civilt saknar nätverk i den militära världen.

Detta innebär att projekten saknar duala frågeställningar eftersom 
aktörernas nätverk är begränsade till den egna sfären. I stället för fem 
duala projekt formades fyra militära och ett civilt. För att undvika 
att projekt med duala målsättningar väljer en sida som dominerande 
problemformulering och betraktar den andra som sekundär, krävs aktivt 
arbete med överbryggning mellan olika sfärers perspektiv. Detta är dock 
svårt att uppnå genom en anbudsförfrågan då samarbetsgrupperingar 
inte formas av rationell selektion av lämpliga partners utan genom 
kontakter i befintliga nätverk. Det hade således varit svårt att hitta denna 

113 Möjligtvis kan en taxonomi skönjas där duala produkter innebär 

upphandling med gemensamma kravbilder, medan duala teknologier har 

möjlighet att anpassas till flera olika produktområden. Behovet av överbryggning 

blir dock detsamma.
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typ av projekt med aktörer som var intresserade av att söka tillsammans. 
Ett annat möjligt alternativ vore att försöka utveckla en organisation som 
genom att aktivt bygga nätverk kan bidra till att överbrygga mellan dessa 
skilda domäner.

Begreppet duala teknologier är därmed missvisande, då det i stor 
utsträckning inte är teknologierna som måste vara duala, utan de 
samarbeten som utvecklar dem. För att uppnå duala teknologier måste vi 
forma nätverk som innehåller båda perspektiven och därigenom skapar 
duala spridningsvägar. 

Forsknings- och utvecklingslogik

Tidigare har skillnaden mellan forskningslogik och utvecklingslogik 
diskuterats. Dessa verksamheter involverar olika aktörer och 
använder olika styrmodeller för att organisera arbetet. Dessutom bör 
vi använda skilda metoder för att utvärdera forsknings- respektive 
utvecklingsprojekt. Forskningslogiken bygger på att öka mängden 
möjligheter genom att utveckla ny kunskap och nya metoder, medan 
produktutveckling handlar om att reducera antalet möjligheter tills en 
enskild produkt kvarstår som realiserad.

Processen från forskningsresultat till produkt på marknaden är ofta 
väldigt lång, ibland nämns 10–15 år, men det varierar givetvis stort 
mellan olika branscher och teknologier. Denna process är dessutom 
mycket sällan ett enskilt linjärt projekt av stage-gate-typ som motsvarar 
den linjära modellens olika utvecklingssteg. I stället ser vi ofta en process 
som liknar chain-link-modellen, där en teknologi färdats i många olika 
riktningar innan den är färdig. Projekt går i varandra, satsningar läggs 
ner, personer flyttar till andra kontexter, kunskap överförs och vi har 
svårt att avskilja vilka spridningsriktningar som är sidospår, annat än i 
efterhand.

Det finns idag få verksamheter som arbetar med detta långa 
tidsperspektiv. De satsningar som finansieras kommer därigenom endast 
att utgöra en mindre del av denna process. Om vi försöker komprimera 
hela denna process i ett enskilt projekt leder detta till att projektet tvingas 
positionera sig på en punkt i denna kedja, då det är orimligt att på ett 
fåtal år både bedriva grundforskning och nå fram till kommersialiserbara 
resultat. Om projektet dessutom är låst till tidsplan, samarbetsaktörer 
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och kostnadsfördelningar är det svårt att anpassa sig i den utsträckning 
som krävs.

Försöker vi komprimera denna tidslinje alltför kraftigt finns en risk 
att tidiga forskningsprojekt utan tydligt industrideltagande i alltför 
hög utsträckning tvingas rikta sin forskning mot en i viss mån påhittad 
tillämpning. Om denna tillämpning sedan inte visar sig vara relevant 
kan inriktningen begränsa den möjliga nyttan av resultaten. En för 
komprimerad tidslinje riskerar att pressa projekten in i Stokes tredje 
kvadrant, tillämpad forskning utan tillämpning. Strävan efter att få både 
och, både meningsfull forskning och användbara produkter, riskerar 
alltså att leda till att man varken får det ena eller det andra.

Med detta dock inte sagt att all form av behovsmotiverad forskning är 
av ondo. Den uppdelning Stokes infört genom sin modell öppnar upp 
för en mer nyanserad diskussion kring dessa begrepp. Denna studie visar 
att flera aktörer ser en nytta med viss behovsstyrning, något som Stokes 
kallar use-inspired basic research: en tänkt riktning på verksamheten som 
inspirerar forskaren. Utmaningen är att specificera ett användarfall så 
konkret att det ger relevant styrning, utan att specificera problemet så 
tydligt att verksamheten riktas in på en specifik lösning.

Det problem som identifierats i denna studie är att det inom ett specifikt 
projekt kan finnas olika krav på vad som är en produktiv nivå av 
specifikation. För vissa aktörer räcker det att specificera en allmän 
konstant (t.ex. ett frekvensområde) medan andra kräver en konkret 
systemlösning (för att t.ex. kunna samoptimera olika delar).

13.2. Innovationsproduktion i praktiken

Avhandlingens huvudtema kan sägas beröra hur innovationspolicy 
påverkar FoU-verksamhet, eller mer allmänt: strävan efter att stimulera 
till ökad innovation. I kapitel 3, Att producera innovation, beskrevs 
modeller för hur innovation kan organiseras för att uppnå detta. I 
kapitel 8, Analys: Att producera innovation, beskrevs hur dessa modeller 
bäddats in i det studerade programmet när det realiserades utifrån ett 
programperspektiv. Denna operationalisering diskuterades sedan utifrån 
projektnivå i kapitel 11, Analys: Projektens hantering av programmets mål.



270

Inledningsvis konstaterades att studier kring operationalisering eller 
styrning av denna typ av innovationsproducerande organisationsmodeller 
var sällsynta, speciellt studier som försöker fånga in flera analysnivåer. 
Mowery & Sampat (2006) anser att trippelhelix-forskningen fokuserat 
på universitet, och endast i liten utsträckning på industri och stat. 
Denna studie har försökt att ta ett bredare perspektiv och involvera alla 
deltagande aktörer. En kvalitativ studie som studerar hur modellerna tar 
sitt uttryck i praktiken ger även viss motvikt till det bibliometriska fokus 
som finns inom forskningsfältet.

Även inom policyforskning anses frågan om hur policy tar sin form i 
praktiken vara underbeforskad. Schofield (2001) argumenterar för 
att det är dags att sätta nytt fokus på implementeringsprocessen och 
argumenterar för att implementeringsstudier är ett bra sätt att studera 
konflikter mellan makro- och mikronivå.

Otydliga modeller som är otydligt använda

Innovationsproducerande organisationsmodeller har anklagats för att 
vara diffusa i sin karaktär. Vid implementering blandas dessutom dessa 
modeller med varandra, och man väljer delar från teorier som inte är 
kompatibla med varandra, åtminstone inte enligt teoriernas upphovsmän. 
Så har skett både i denna studie och i tidigare närliggande forskning.

Denna studie stödjer den bild av hur diffusa modeller blandas som 
beskrivits av tidigare forskare (Sharif 2006; Eklund 2007; Lavén 2008), 
men min studie visar även hur detta sker indirekt och vilka effekter 
detta får i praktiken. Den implicita modellformuleringen skapar en grad 
av osäkerhet där aktörerna inte vet hur processen är konstruerad. I det 
studerade fallet går det så långt som att projekten och programansvariga 
uppfattar finansiärens roll fundamentalt olika. Där programansvariga 
betraktar verksamheten som forskningsfinansiering uppfattar projekten 
verksamheten som en beställning, där resultat ska levereras till den 
programansvariga myndigheten. Detta sannolikt eftersom programmet 
blandats med målsättningar från både utbudsstimulerande och 
efterfrågestimulerande FoU-modeller. 

Att det i detta fall varit svårt att identifiera ett tydligt syfte med den 
finansierade verksamheten är sannolikt inget som är unikt utan ett 
fenomen som kan identifieras i många former av allmänna FoU-stöd. 
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Att tydligare arbeta med modeller och etiketter (trippelhelix, TRL-
nivåer, innovationssystem, etc.) hade sannolikt, trots att modellerna i 
sig är otydliga, kunnat agera klargörande och bidra med en gemensam 
förståelse för olika parters roller.

Konflikten mellan olika analysnivåer

Denna studie har illustrerat en rad konflikter mellan olika analysnivåer. 
Dessa kan sammanfattas som en balans mellan produktiv och 
problematisk otydlighet.

På programnivå var otydligheten kring målsättningar en faktor 
som möjliggjorde programmet. Ett tydligt val mellan de motsatta 
målformuleringarna hade försvårat, om inte omöjliggjort, samarbetet 
mellan myndigheterna. Denna otydlighet skapade dock stora problem 
på projektnivå. När projektet ska realiseras måste val göras mellan dessa 
olika motsättningar. Genom ett ensidigt nätverk och begränsade resurser 
löses detta genom att det en avgränsad frågeställning väljs, snarare 
än att ett bredare problem formuleras. Den diffusa frågeställningen 
kombinerat med brist på stöd som tydliggör vad som efterfrågas skapade 
tolkningsproblem för projekten.

Denna studie visar att det är svårt att betrakta program- och projektnivå 
som isolerade företeelser. Ett mer aktivt deltagande behövs från en 
kravställare för att leda processen och bistå med prioriteringar vid 
realiseringen. Detta blir extra viktigt i situationer när finansiären önskar 
en tydlig produktifieringsinriktning, utan att själv vara beställare. En 
part måste ha tydligt ansvar för att ta de beslut som projektrealiseringen 
kräver, och utifrån vilka premisser dessa avvägningar ska göras. 

I modeller som bygger på finansiering i flera steg kommer finansiären 
genom sin utlysta tävling om fortsatt finansiering alltid spela en 
styrande roll, oavsett om det finns en drivande industripart eller kund 
med i projektet som skapar en efterfrågan. Rollfördelningen mellan 
behovsstyrningen och bedömningen inför fortsatt finansiering bör då 
tydliggöras tidigt i processen.

Oavsett hur detta organiseras är det tydligt att vi inte inom ett enskilt 
initiativ kommer att spänna över hela processen från forskning 
till innovation. Därför bör vi tydligt positionera satsningarna i 
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innovationssystemet för att underlätta tolkning av vad syftet är. Det kan 
handla om att definiera en viss teknologimognadsgrad eller att beskriva 
vilken typ av slutprodukt som förväntas och vad ett möjligt nästa steg 
är efter denna satsning. Detta krävs även för att vi ska kunna utvärdera 
denna typ av projekt. Tidsperspektivet styr hur vi resonerar kring 
projekten och vad som uppfattas som ett lyckat resultat. Utan en tydlig 
bild av vad målsättningen är blir alla möjliga resultat positiva i någon 
bemärkelse och vi saknar möjlighet att jämföra projekten.

Kan innovation produceras?

Frågan huruvida vi över huvud taget kan producera innovation 
diskuterades inledningsvis. Trots många försök har det visat sig vara svårt 
att tvinga fram innovation genom att försöka konstruera nätverk eller 
efterlikna tidigare väl fungerade innovationssystem (Leslie & Kargon 
1996; Powell & Grodal 2006; Mowery & Sampat 2006).

Inte heller denna studie kan påvisa ett lyckat försök att designa nya 
nätverk. Däremot visar den att denna typ av försök att producera 
innovation inte börjar med ett oskrivet blad. Frågeställningen bör därför 
förändras från hur vi kan bygga nya innovationssystem till hur vi sakta 
kan omforma de nätverk som redan existerar och utveckla detta.

Tillämpningen av modellerna är kontextuell och partiell, där olika 
organisationer tolkar modellerna utifrån sina egna situationer, och vi 
måste utgå ifrån den situation som idag råder. Det går således inte att 
genom denna typ av initiativ direkt komma ur ett befintligt stigberoende, 
eftersom de sökande huvudsakligen utgör redan befintliga konstellationer 
med viss anpassning för att möta de specifika krav som råder, snarare än 
nya kombinationer av aktörer. 

Däremot kan denna typ av FoU-satsningar användas för att påverka detta 
stigberoende och anpassa nätverket genom att befintliga organisationers 
regenerering påverkas i en viss riktning. De aktörer vi vill påverka för att 
komma ur ett stigberoende är dock inte alltid organisationer vi har någon 
egentlig möjlighet att styra över. De försök vi gör riskerar att avfärdas 
genom hyckleri eller pro forma-implementering, för att uppfylla de krav vi 
ställer utan att behöva förändra systemets grundläggande logik. I dessa 
fall kan användandet av en parasit vara ett sätt att försöka uppmana 
systemet att själv förändra sig inifrån.
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13.3. Ett processperspektiv på 
innovationsproduktion

Behovet av ett processperspektiv på innovationsproduktion har 
diskuterats i flera kapitel. Inledningsvis diskuterades behovet av ett 
processperspektiv i kapitel 2, Metod/Datainsamling, och beskrevs vidare 
i kapitel 5, Luhmanns autopoetiska system. Detta perspektiv har använts 
för stora delar av avhandlingens analys, men framhävs mer explicit i 
fyra interludier genom avhandlingen. Flera av de slutsatser som dragits 
i denna analys har presenterats tidigare i detta kapitel, men den bredare 
diskussionen kring huruvida detta perspektiv kan vara fruktbart kvarstår.

I det studerade programmet har en multiplicitet rått. Olika aktörer 
uppfattar samma händelse på olika sätt, flera sanningar råder. 
Organisationerna är inte enhetliga, och begrepp som IPR ses på många 
olika sätt inom samma organisation. Samma person representerar 
dessutom flera olika organisationer. Att studera innovation är att studera 
ett stort trassel.

I det inledande metodkapitlet noterades att ett processperspektiv på 
många sätt är svårt att genomföra i praktiken eftersom det är svårt att 
fullt ut anta en processontologi. Inte heller denna avhandling har fullt ut 
lyckats med detta fullt ut.

Jag hävdar trots detta att ett processperspektiv har många fördelar 
när detta trassel studeras. Det ger oss möjlighet att följa förändringen 
och försöka förstå hur systemet påverkas. Vi kan beskriva 
innovationsprocessen genom att försöka beskriva hur systemet emergerar. 
En operationaliseringsprocess börjar sällan med ett oskrivet blad. Om vi 
vill ta utgångspunkt i dessa idealiserade modeller och sedan försöka störa 
det befintliga systemet att efterlikna dem, kan ett processperspektiv vara 
givande. I förlängningen kan en ökad förståelse för den underliggande 
dynamiken minska problemen med det godtyckliga plockande från olika 
teorier som observerats i forskningen (Lavén 2008; Sharif 2006; Eklund 
2007). 

Att tala om innovation utifrån ett processperspektiv borde inte vara ovanligt 
eftersom flera av de innovationsproducerande organisationsmodellerna 
uppstått som en motreaktion till den linjära modellen, eller åtminstone 
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betonar både innovationens inneboende oförutsägbarhet och brist på 
linjäritet. Trippelhelix är i allra högsta grad ett processrelaterat begrepp 
som talar om hur olika sfärer ska omformas för att gå in i varandras 
roller och utvecklas till ett mer innovativt samhälle. Mot denna önskan 
att fånga innovationsprocessens dynamik ligger en lång tradition av krav 
på att de investeringar som görs ska ge mätbara resultat. Godin (2006) 
beskriver hur den linjära modellen växt fram som ett resultat av OECDs 
mätningar och statistiska modeller114. Han går så långt att han hävdar att 
modellen i själva verket är en historisk konstruktion som uppstått som ett 
resultat just av vårt behov av statistik och mätmodeller.

Även bland andra än stater finns ett tydligt krav på mätbarhet. 
Inledningsvis noterades att tre av de fyra största forskningsfinansiärerna 
i Sverige har en uttalad målsättning att främja tillväxt (McKelvey m.fl. 
2008). Dessa målsättningar måste givetvis i någon form följas upp och 
motiveras, vilket ställer krav på att vi kan uttala oss om satsningarnas 
nytta långt innan de förväntade resultaten uppstått. Detta tvingar fram 
ett statiskt perspektiv, som missar de mekanismer som påverkar systemet. 
Vår vilja att styra och mäta tvingar fram en linjär implementering av 
icke-linjära modeller.

Ett problem med denna avhandling är att även den talar om en 
innovationsprocess, och därmed implicerar att det finns en produkt 
eller teknologi som färdas genom en process. På en makronivå kan vi i 
efterhand i praktiken ofta beskriva det så. Vår vilja att skapa en singularitet 
förhindrar oss ofta att betrakta världens multiplicitet. I realiteten handlar 
det dock inte om ett enskilt projekt eller en kontrollerad process utan 
många olika konstellationer och projekt som växer fram över tiden och 
som ofta läggs ned. Det är först i efterhand vi kan skapa viss ordning i 
trasslet. 

Även om det inte är möjligt att fullt ut släppa dessa krav på linjäritet 
anser jag att försök till innovationsproduktion kan förbättras genom att 
vi inom de befintliga ramarna i större utsträckning försöker fråga oss hur 
och varför. I stället för att ställa statiska krav på vetenskaplig höjd bör vi 

114 OECD som organisation arbetar genom att sammanställa statistik inom 

olika områden och därigenom stimulera till evidensbaserade policybeslut. 

Genom att mäta och jämföra skapas en konkurrens mellan länder där de bästa 

exemplen kan identifieras och de sämre inspireras att anpassa sig.
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försöka fånga in förändringsprocessen, hur systemet emergerar och hur 
vi kan störa det, i stället för att tro att vi kan styra det. 

Innovation betraktas ofta som ostyrbart i teorin, men pressas sedan i 
praktiken in i den linjära grammatikens språk. Men hur styr vi då det 
ostyrbara? Bör vi se TAIS som ett exempel på vad Kline & Rosenberg 
skrev redan 1986, att alla modeller som försöker beskriva innovation som 
en mjuk, riktad, kausal process förnekar innovationens sanna natur och 
endast lämnar oss fördummande förenklingar? Vi ser att innovation inte 
är något förutsägbart som kan planeras linjärt, men fortsätter att betrakta 
det så. Samtidigt behövs den linjära modellen för att uppfylla de krav på 
förutsägbarhet och mätbarhet som företagsekonomin kräver (Hernes & 
Bakken 2003, s.71). 

I systembaserade ansatser antas ofta ett statiskt perspektiv. För att kunna 
definiera ett innovationssystem måste vi urskilja en mängd aktörer som 
vi sedan använder som en systemgräns, som blir statisk i sin karaktär 
(Laestadius 2007, s.37). De enkla modellerna fångar inte hela dynamiken 
mellan struktur och process utan fastnar på sin analysnivå och förklarar 
inte hur de övriga nivåerna påverkas, hur regenerering av systemet kan 
ske i den riktning de avser. 

Om vi kan acceptera att det inte går att mäta om projekten är lyckade 
eller ej, skulle vi kunna släppa detta linjära synsätt och i stället försöka 
använda en mer dynamisk modell? Det förefaller vara vad forskare som 
t.ex. Etzkowitz strävar efter: ett perspektiv där aktörerna i systemet 
evolverar gemensamt. Hur stor möjlighet ger oss t.ex. en luhmannsk 
beskrivningsmodell att styra, mäta och följa upp denna typ av system? 
Sannolikt är den mycket liten. Trots att vår begränsade förmåga att 
hantera komplexitet tvingar fram selektion och därmed ger system en 
form kvarstår så stora mängder kontingens att tydlig kausalitet inte kan 
isoleras. Vi kan konstatera hur vi kan störa systemet, och observera hur 
det reagerar, men ge få normativa rekommendationer.

Därför fastnar vi återigen i detta dilemma. Vi behöver en form av 
trassliga modeller och processbaserade tankesätt för att kunna förstå och 
förklara vad som sker i praktiken, men de erbjuder få möjligheter till att 
styra eller organisera dessa processer. De linjära modellerna möjliggör en 
illusion av styrning, men bidrar inte nog till förståelse.
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Mitt syfte med att här lyfta fram ett processperspektiv genom användningen 
av Luhmann är inte att driva tesen att vi bör överge de styrmodeller vi 
idag använder för innovationsproduktion till förmån för denna typ av 
perspektiv. Däremot tror jag att denna typ av studier kan bidra till att 
förbättra det sätt vi styr och organiserar innovationsstimulerande projekt 
genom en ökad förståelse för hur dessa projekt operationaliseras. Studien 
av TAIS visar att när det gäller detta område är anledningarna till att 
organisationer deltar och vägen mot projektmålet långt mer intressant än 
det formellt stipulerade projektmålet.

I vissa fall kan det vara önskvärt att göra avkall på vårt krav på mätbarhet 
och konstruerad kausalitet och i stället använda de ibland oproportionerligt 
stora medel som används till att formulera ansökningar och utvärdera 
nytta och måluppfyllnad till att i stället finansiera innovativ verksamhet. 
Det handlar inte om att vi över en natt kan ta oss ur linjäritetens 
stigberoende, men kanske att vi genom ett ökat processtänkande kan 
etablera en parasit i systemet som långsamt förändrar dess logik.

Kanske kan större fokus på processen leda till en form av ödmjukhet 
som ibland saknas i den normativa litteraturen som fokuserar på struktur 
eller enkla input-/output-parametrar. Vad händer om vi inser att vi 
inte kan styra det trassel all form av innovation är? Kan vi tala om att 
störa, snarare än att styra? Utmaningen ligger i hur vi kan kombinera 
ett processrelaterat perspektiv som bidrar till förståelse, med de krav på 
linjäritet och styrbarhet som samhällets gemensamma projektinriktade 
grammatik kräver.

13.4. Teoretiskt bidrag och förslag på fortsatt 
forskning

En empiridriven studie av denna typ, med utgångspunkt i ett enskilt 
fall kan användas för att lyfta fram en rad identifierade situationer. De 
fenomen som identifierats kräver dock ytterligare studier för att se om 
de är en effekt av det enskilda studerade fallet eller om de utgör mer 
generella mönster. De teman som här beskrivs kan därigenom både ses 
som en lista över teoretiska bidrag och förslag på fortsatt forskning.

•	 Policyteori i praktiken. Denna avhandling kompletterar och 
utökar Lavéns studie kring hur innovationsteorier skrivs in i policy 
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(Lavén 2008). Lavén studerade hur olika modeller redigerades när 
de inskriberades i olika satsningar. Denna avhandling har studerat 
en miljö där program skapats utan direkt hänvisning till specifika 
policyer, men där sådana ändå påverkat programmens utformning 
och verksamhet. Dessutom fokuserar denna avhandling mer 
direkt på hur verksamheten på projektnivå påverkas.

Detta är dock enbart en början till att bemöta underskottet 
av studier om vilken praktisk påverkan policy har (Schofield 
2001) på befintlig verksamhet. Denna studie har illustrerat hur 
policybegrepp inte alltid explicit implementeras men fortfarande 
agerar och påverkar praktiken. Detta talar för ett behov av en 
djupare förståelse för samspelet mellan policy och praktik, bortom 
reducerande top-down- och bottom-up modeller.

Bortom detta finns ett behov av vidare forskning kring 
mer konkreta styrmodeller för att hantera denna typ av 
innovationsproducerande konstellationer och etableringen av 
ett kunskapsfält kring trippelhelix-management (Wigren & Melin 
2007). De olika motsättningar och friktionsytor som identifierats 
i denna studie bör kunna agera som en utgångspunkt för detta.

•	 Konflikter kring immateriella rättigheter. Denna studie har 
visat på vilken central roll överenskommelser kring immateriella 
rättigheter spelar vid denna typ av samarbeten. Det råder en 
konflikt mellan synen på upprättandet av en immaterialrättslig 
marknad som ett sätt att få en effektivare innovationsprocess 
(Renaud & Guichard 2006; Chesbrough 2003; Chesbrough 2006) 
och en nätverkssyn där nära samarbete mellan aktörer stimulerar 
utveckling.

Utifrån ett marknadsperspektiv skapar korsfinansiering och 
användningen av bakgrundsmaterial inlåsningar som försvårar 
vidare spridning av de resultat som uppnås. En tydligare separation 
av äganderätt krävs. Utifrån ett samarbetsperspektiv begränsar 
tydligt skydd av immateriella rättigheter kunskapsutbytet och 
utvecklingsmöjligheterna. 

Denna studie visar att denna fråga är problematisk redan i 
vad som kan betraktas som förkommersiell verksamhet och 
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att dessa frågor måste hanteras redan på detta tidiga stadium 
för att inte riskera inlåsning av de resultat som uppnås. Hur 
detta kan balanseras i praktiken är en fråga som kräver vidare 
tvärvetenskaplig forskning där överbryggning mellan juridik och 
företagsekonomisk forskning kommer att krävas.

•	 Duala användningsområden. Denna studie stödjer Cowan och 
Forays (1995) forskning som hävdar att teknologier i sig inte a 
priori är civila och militära, utan att nätverket de utvecklas i spelar 
roll för dess tillämpning. Studien visar att trots att teknologierna 
i sig kan anses duala, styrs utvecklingen av de involverade 
aktörernas primära kontaktnät – mycket lite överbryggning har 
i praktiken skett. 

Om vi byter fokus från att prata om duala teknologier till duala 
nätverk ändras problemets karaktär från en selektionsproblematik 
(att välja generella teknologier) till en organisationsproblematik 
(hur skapar vi duala spridningsvägar). Vi saknar dock i stor 
utsträckning fortfarande kunskap om hur överbryggning mellan 
civila och militära perspektiv kan stimuleras.

•	 Ett processperspektiv på innovation. Flera forskare har hävdat 
att system- och processperspektiv kan vara ett sätt att utveckla 
teoribildningen kring dessa policymodeller (Nicolini 2009; 
Miettinen 2002). Denna studie har genom användningen av 
Luhmanns autopoetiska system visat hur detta går att genomföra i 
praktiken och vilka lärdomar detta ger. 

Genom att studera systemet ifrån detta perspektiv kan vi lättare 
diskutera inte bara de strukturella aspekterna (t.ex. att företag 
medverkar i samarbeten) utan även diskutera vilken roll de spelar 
och hur detta påverkar satsningen (varför de deltar och vilka 
troliga resultat det ger). Westberg m.fl. (2007) har tidigare visat 
att det är svårt att engagera företag i tidiga forskningssamarbeten, 
och vidare studier utifrån ett processperspektiv kan leda till bättre 
modeller för att på förhand försöka avgöra vilken potential projekt 
har att fortleva efter att t.ex. ett FoU-stöd upphör och vilka möjliga 
spridningsvägar som finns. Det bredare systemperspektivet i denna 
studie där flera aktörer inkluderas breddar även trippelhelix-
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forskningen som haft ett fokus på universitetens roll (Mowery & 
Sampat 2006). 

Slutligen identifierade denna avhandling hur en form av 
innovationsparasit påverkat ett slutet system som ansetts svårt att styra 
utifrån. Parasitperspektivet kan vara en möjlig alternativ påverkansmodell 
i fall där mer normativa styrmodeller riskerar att avfärdas. Huruvida 
parasiter även går att praktiskt konstruera i andra kontexter är dock en 
ännu obesvarad fråga.





281

14. Avslutning
Här avslutas berättelsen om TAIS med några kortfattade reflektioner.

14.1. Var TAIS en lyckad satsning?

Var TAIS ett missriktat försök, dömt att misslyckas från början? Det är 
min förhoppning att visa att det visserligen är en cynikers möjliga läsning, 
men att det ryms något mer komplext bakom detta. Det diffusa i syftet 
och målsättningen med projektet begränsar möjligheterna att diskutera 
vad ett lyckat projekt är, dels för urvalsgruppen som ska välja vilket eller 
vilka projekt som ska gå vidare till projektets andra fas, men även för 
en mer generell diskussion om huruvida denna typ av finansiering är 
meningsfull eller ej. 

Ett sätt att försöka förstå vad ett lyckat resultat på projekten vore, skulle 
kunna vara att ställa den omvända frågan. Vad skulle ett misslyckat 
TAIS-program innebära? Eftersom syftet med TAIS är så allmänt 
definierat – alla former av resultat betraktas som positiva – är det svårt att 
ens definiera ett misslyckande. Utan att tydligare kunna passa in TAIS i 
någon form av tydligare kontext och intention är det omöjligt att värdera 
huruvida TAIS lyckas eller ej. För att travestera Peter Woit115, TAIS är 
inte ens fel. 

Beroende på hur vi betraktar TAIS når vi olika slutsatser.

•	 Som ett försök att stödja forskning, har TAIS givit flera positiva 
resultat. Doktorander har finansierats, forskning har producerats. 
TAIS har resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer och 
andra resultat som i framtiden kan komma att ge nytta i olika 
former. Dessutom har nätverk mellan forskare och industri i olika 
former upprätthållits och erfarenhetsöverföring har skett.

•	 Som ett FMV-finansierat forsknings- och teknikutvecklingsprojekt 
är det att betrakta som lyckat. Projekten har levererat resultat på 
utsatt tid och inom budget, och FMV har uppfyllt det uppdrag 

115 Författare till boken Not even wrong, som diskuterar det faktum att 

strängteori inte är falsifierbar varför vi saknar möjlighet att avgöra om den ens 

är felaktig.
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de fått från Försvarsmakten att driva detta projekt. Pengarna har 
förbrukats.

•	 Som ett försök att producera innovation är det svårare att tala om 
ett uppenbart lyckat projekt, även om det ännu inte är slutligen 
avgjort hur dessa forskningsresultat kommer att förvaltas vidare.

I flera av projekten är det tydligt att det inte kommer att uppstå 
några produkter som vi i framtiden kan spåra tillbaka till dessa 
projekt och därmed avgöra vilken nytta de haft. Detta eftersom 
det är så små byggstenar och detaljer som studerats. Vi kommer 
givetvis inte heller veta vad som hade gjorts utan denna finansiering.

Vi kan dock konstatera att det inte räcker att mäta att det finns 
en industripartner om denne inte är intresserad av att utnyttja 
resultaten. En aktiv kommersialisering kan ske först när det 
blir en primär handling och någon aktivt driver för att utveckla 
forskningsresultat vidare. Det är detta som är problemet med den 
linjära modellen, att det krävs integration mellan de olika delarna. 
Och det är det som är tanken med t.ex. Etzkowitz modell – att 
föra rollerna närmare varandra.

Ett annat sätt att formulera frågan är: Vem kommer att sakna 
TAIS116? Sannolikt ingen, och kanske är det därför som vi inte kan 
förvänta oss att se några större resultat, utan snarare en förvaltning 
som fortsätter oavsett vilka resultat som uppstår.

•	 Som ett försök att förändra försvarsforskningskomplexet kan vi 
se att TAIS uppfattas som annorlunda än tidigare program, och 
att en Vinnovaeffekt kan noteras. Programmet innebär ett brott 
mot den befintliga teknikupphandlingstraditionen genom att 
inspireras av rådande innovationspolicy.

Det handlar dock inte om en revolution. Projektansökningarna 
uppstod främst genom att befintliga kontakter utvecklades 
vidare till gemensamma projektansökningar. Det vi får är inte 
en uppsättning av de bästa eller mest lämpade aktörerna. I stället 
ser vi en långsam intern regenerering av befintliga system för att 

116 En fråga inspirerad av den som Nina Wormbs ställer i slutet av sin 

avhandling (Wormbs 2003).
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möta den störning som omgivningen gav. Det är inte så att vi får 
helt nya konstellationer av aktörer som ansöker, utan en (mindre) 
förändrad version av de tidigare aktörerna som har samarbetat 
tidigare.

En fråga att ställa sig är huruvida vi ska beskriva TAIS som ett 
prejudikat eller som ett enstaka undantag. Var TAIS en kantboll, 
ett frivolt experiment eller om det utgjorde en försmak av 
framtiden?

Deltagandet i TAIS handlar inte enbart om förändring, utan 
minst lika mycket om att befästa sin position. Industriaktörer 
deltar i forskningsprojekten för att bevaka vad som sker. Sahlin-
Andersson (1989, s.232) anser att hur vi beskriver projektet 
påverkar hur vi klassificerar det. Är det ett extraordinärt undantag 
behålls makten hos de dominerande aktörerna, är det ett ordinärt, 
prejudicerande projekt öppnar det upp för pretendenter. När det 
i september 2009 stod klart att inte bara TAIS har avbrutits utan 
att hela det särskilda FoT-programmet avslutas, innebär detta 
en minskad risk att nya, icke-traditionella aktörer ska ta sig in i 
systemet.

Frågan är därigenom långt ifrån okomplicerad. Om vi betraktar TAIS 
som ett försök att producera innovation har inte mycket hänt, eftersom 
innovation ständigt varit en sekundär handling i projekten. Det som 
kan sägas med ren innovationsteori är att man inte lyckats mäta möjliga 
avnämare, att det inte finns någon målprodukt, att ingen är intresserad av 
att innovera egentligen, att de olika aktörerna bedriver arbetet separat och 
att det därför inte spelar någon roll alls att man på pappret samarbetar.

Men vi kan också betrakta TAIS, inte som ett innovationssystem, utan 
som en del av något annat, t.ex. ett autopoetiskt system. Genom att 
erkänna att innovationen är mer komplex och se det som flera olika 
processer snarare än en sammankopplad helhet, kan vi betrakta dessa 
projekt som en del av systemets pågående autopoesis.

Frågan om TAIS var en lyckad satsning i bemärkelsen ”skapades det 
några innovationer?” blir därmed felaktigt ställd. Från ett autopoetiskt 
perspektiv bör vi i stället fråga oss: hur störde TAIS systemet? Hur 
påverkade TAIS systemets autopoesis? Bidrog det till våra försök att 



284

påverka, att störa? Och utifrån det perspektivet kan vi konstatera att 
aktörerna uppfattar projektet annorlunda, att innovationsbegreppet 
artikulerats och att vi kan se tendenser till att en innovationsparasit får 
fäste. Systemet har omformat sig. 

TAIS läggs dock ner. När jag i september 2009 ska skicka in den 
slutrapport vars formuleringar intensivt diskuterats av FMV under 
sommaren finns inte längre någon mottagare av rapporten kvar. En något 
uppgiven medarbetare konstaterar att vi kan lämna den hos vakten. 
Därmed har sannolikt parasiten exkluderats.

Detta skapar å andra sidan nya problem. TAIS-programmet och det s.k. 
Särskilda forsknings och teknikutvecklingsprogrammet absorberade 
många av de sekundära krav som lagts på Försvarsmakten och FMV. De 
skrivningar om civila drivkrafter och samarbete med nya aktörer som 
regeringen har i sina styrdokument, hanterades genom dessa programs 
existens. Dessa strukturella frågor flyttades bort från huvudverksamheten 
till denna avkrok. Vi kan kalla det en brunssonsk organizational hypocrisy, 
eller ett exempel på Luhmanns lösning av beslutsparadoxen. Klart är 
dock att detta nu måste hanteras på något annat sätt.

Kan det vara så att Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi ej tar 
hänsyn till systemet det verkar i? Det finns flera anledningar att fundera 
över frågan kan försvarsmateriel bli en fungerande marknad? – något 
som impliceras i de rådande strategierna. De rådande förändringarna 
i Försvarsmakten är tydligt fokuserade på att skapa balans i budgeten 
och att utveckla ett användbart försvar. Frågan om hur det svenska 
försvarsindustrikomplexet och försvarsforskningen ska se ut i framtiden 
kvarstår att lösa. Under tiden fortsätter systemets autopoesis. 



What is a work? It eats its worker, devouring his flesh and 
his time; it is slowly substituted for his body. This invasion 
causes fear. Who am I? This, there, written in black on 
white, fragile, and this is my body, has taken the place of 
my body, frail.

This is written in my blood; I am bleeding from it, and it 
will stop only with the last drop. The work parasites the 
worker; no, soon he no longer exists. He dies of it. And he 
can do noting about it. He lives from it.

I eat my work and from it; I drink this streaming production 
daily. I sleep under the tent of its tabernacle in the expanse 
of its space; I exist in the shade of it volumes-fruits.

Who am I? This body, united in its crucible – I would be 
nothing without this. The work parasites me, and I parasite 
it.

Soon, perhaps, we will be wise fellows together at dinner. 
Soon, let us hope, we will be adapted to each other at a 
joyous banquet, both light and perpetual, where we will 
share ambrosia.

Yes, I know, my life is becoming symbiotic.

Michel Serres (The Parasite, s. 132-133)





Författarens tack
Skillnaden mellan den excentriske galningen med fantasifulla teorier 
om världens beskaffenhet och den upplyste forskarens auktoritet ligger 
huvudsakligen i brevpappret. Under min tid som doktorand har KTHs 
varumärke öppnat många dörrar och lett till många spännande projekt. 
Traditionen påbjuder att en doktorsavhandling innehåller ett avsnitt som 
mer explicit framhäver disputantens tacksamhet över detta.

”Och det är ingen idé att försöka övertala dig att bli doktorand, för det är du 
ändå inte intresserad av.” Jag vet fortfarande inte om det var en avsiktligt 
gillrad fälla eller om det var allvarligt menat, men genom de orden sådde 
Alf Rehn ett frö. Efter en tid introducerade han mig även för professor 
Claes Gustafsson som med allvarlig min förklarade att eventuella försök 
att bli doktor ofta ledde till personlig tragik och karriärmässigt självmord. 
Med en sådan introduktion fanns givetvis bara en sak att göra. 

Alf och Claes ordnade inte enbart finansiering (riktigt varifrån vet jag 
fortfarande inte) utan visade även att forskning inte är en form av utredande 
utan en kärleksrelation med vetenskapen som yttrar sig genom döda 
filosofers verk, djupa tankar och icke sällan ansenliga mängder rödvin. 
Tack vare er jag bär med mig så mycket mer än en avhandling från dessa 
år. 

Första dagen jag anlände till Indek var givetvis varken Alf eller Claes 
där, inte heller tror jag någon visste att jag skulle komma. Däremot fanns 
där Marcus Lindahl, som i väntan på sin disputation hade tid över till en 
mängd intressanta diskussioner. Marcus har varit närvarande, intresserad 
och stött mig från första dagen ända fram till denna texts färdigställande,. 
Utan dig hade jag sannolikt aldrig blivit färdig, tack.

När Claes sedemera gick i pension hamnade mitt öde i Mats Engwalls 
händer. Att överta en doktorand relativt sent i avhandlingsprocessen är 
inte alltid en smärtfri process, varken för handledare eller doktorand. 
Mats har dock på ett engagerat sätt tagit sig an en handledarroll och 
konstruktivt styrt mig framåt. Jag är tacksam över hur du har bidragit 
och det faktum att jag aldrig behövt känna mig som en överbliven rest 
från en tidigare era.
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En viktig förutsättning för denna studie har varit alla de personer från 
FMV och de deltagande projektorganisationerna som tålmodigt delat 
med sig både av sin tid och kunskap. Det har varit spännande att ta del 
av ert arbete, tack. 

Vissa personer tänker först ut vad de bör skriva och sätter sig sedan 
ner och formulerar detta i en sammanhållen och koherent text. Jag är 
inte en av dessa, varken när det handlar om att formulera mig verbalt 
eller i skrift. Under den tid detta manus sakta emergerat har därför 
många personer läst och kommenterat otaliga versioner av texten. Karin 
förtjänar ett extra hedersomnämnande för att ha korrekturläst hela sin 
makes avhandlingstext inte bara en, utan flera, gånger. Professor Mats 
Magnusson nagelskådade det i form av PAJ-opponent och bidrog med 
flera mycket konstruktiva tips. Sist men inte minst tog sig Ylva Burman 
an uppgiften att på kort tid genomföra en noggrann språkgranskning 
av texten. Den slutliga textens fel och brister är dock helt och hållet mitt 
ansvar.

Att skriva en avhandling handlar i stor utsträckning om att undvika 
livets alla förströelser. Lyckligtvis har mina doktorandkollegor genom 
långa fikadiskussioner, mystiska resor och närmast oändliga chattloggar 
knappast bidragit till detta. Sven (som lärt mig allt jag kan, åtminstone 
om barnuppfostran), Miko (rumsgranne och disputationsstrategist), David 
(som jag faktiskt då och då diskuterat vetenskap med), Lucia (ditt inhopp i 
speditionsbranschen kommer aldrig att falla i glömska), Lotta (som kämpar 
för att upprätthålla fikatraditionen), Alex (som jag fortfarande är skyldig två 
lynchburg lemonade), Thomas (trots att du flydde landet). Jag betraktar er 
alla som vänner snarare än kollegor, tack för ert sällskap.

Indeks korridorer fylls även av många andra människor jag haft förmånen 
att arbeta tillsammans med och som alla bidragit till detta arbete. Både 
forskarkollegors intressanta diskussioner och administrationens hjältar 
som tålmodigt ledsagat mig genom myndighetens otaliga byråkratiska 
processer. Tack allihopa, ingen nämnd, ingen glömd.

Under de klavertramp jag ägnat mig åt då mina chefer varit vänliga nog 
att inte fråga vad jag gör har jag haft förmånen att lära känna många 
inspirerande personer som delat med sig av sin kunskap, erfarenhet och 
i många fall även sina representationskonton. Oavsett om det handlat 
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om ivriga diskussioner på mina caféfredagar på Café Albert, grillfester i 
Skåne, möten i föreningar eller sena kvällar i en konferensbar. 

Jag har haft ett enormt utbyte av alla dessa diskussioner och hoppas att 
jag får möjlighet att betala tillbaka i framtiden. Jag skulle gärna vilja 
nämna er alla, men kommer vid denna sena timme glömma någon av er 
och ångra detta förevigt. Ni vet vilka ni är, tack.

Avslutningsvis vill jag tacka min familj, släkt och vänner (i ordens vidaste 
möjliga bemärkelse) som bidrar med glädje, trygghet och perspektiv. Alla 
ni som inte nödvändigtvis förstått vad jag gjort de senaste åren, men som 
lyfter upp mig när jag är nere och fångar in mig när jag svävar iväg. Tack.

Lidingö, oktober 2010

Stefan Görling

Eder bönhasare och krabbsaltare på väg mot nya klavertramp.
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Bilaga 1: Intervjuer
Urvalsprocessen

Möte Avhandlat Datum och plats

Urvalsmöte 1 Presentation av personer, 
diskussion kring 
urvalsmetod.

FMV, Stockholm, 22 
februari 2006

Urvalsmöte 2 Provutvärdering av 5 
stickprov, fastställande av 
urvalsprocess och kriteriernas 
olika vikter.

FMV, Stockholm, 2 
mars 2006

Urvalsmöte 3 Utvärdering av kriterium 5 
och 6 för förslag 1–20

FMV, Stockholm, 13 
mars 2006

Urvalsmöte 4 Utvärdering av kriterium 5 
och 6 för förslag 21–45

FMV, Stockholm, 21 
mars 2006

Urvalsmöte 5 Utvärdering av kriterium 
1–4 av samtliga kvarvarande 
förslag.

FMV, Stockholm, 28 
mars 2006

Urvalsmöte 6 Utvärdering av kriterium 
7–10 av samtliga kvarvarande 
förslag.

FMV, Stockholm, 4 
april 2006

Urvalsmöte 7 Framtagande av gemensam 
portfölj utifrån topplistan.

FMV, Stockholm, 11 
april 2006

FMV och styrgrupp

Möte Avhandlat Datum och plats

Intervju med SäFot-
ansvarig

Programmets uppkomst, 
målsättning och 
organisation.

Stockholm, 4 
april 2007
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Möte Avhandlat Datum och plats

Intervju med 
programansvarig 1

Urvalsprocessen, 
genomgång av de valda 
projekten, vad de gjort 
hittills, programstyrningen 
under fas ett.

Stockholm, 2 maj 
2007

Intervju med 
programansvarig 2

Som ovanstående. Separata 
intervjuer.

Stockholm, 2 maj 
2007

Möte med alla 
projekt

TAIS-dagen. Alla 
projekt presenterade 
sin verksamhet för 
varandra och närvarande 
intressenter.

Stockholm, 2 
oktober 2007

Telefonuppföljning 
av TAIS-dagen

Uppföljning av 
presentationerna på TAIS-
dagen och diskussion om 
mötet med robotföretaget 
om fakturering och 
förseningar.

Stockholm, 4 
oktober 2007

Intervju med 
missnöjd 
styrgruppsmedlem

Arbetet i styrgruppen, 
orsaken till förändrade 
projektval. Bakgrund till 
programmet.

Stockholm, 31 
oktober 2007

Intervju med 
programansvarig

FMVs bild av vad sker 
i de olika projekten. 
Styrning, rapportering och 
uppföljning. Planering 
inför urval inför fas två.

Stockholm, 4 
februari 2008

Intervju med 
generaldirektör

FMVs uppdrag, 
myndighetens 
förändringsprocess. 
Framtiden för militär FoU.

Stockholm, 15 
februari 2008
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Möte Avhandlat Datum och plats

Resultatpresentation 
för styrgrupp på 
FMV

Presentation av projektet 
och diskussion om de 
frågeställningar som 
identifierats.

Stockholm, 15 
oktober 2008

Resultatpresentation 
programansvarig

Genomgång av vad 
som presenterades på 
ovanstående möte då 
programansvarig missade 
tillfället.

Stockholm, 12 
december 2008

Observation av 
urvalsmöte

De olika ansökningarna 
inför fas två diskuterades.

Stockholm, 5 maj 
2009

Diskussion av 
slutrapport

Förslaget till slutrapport 
diskuterades.

Stockholm, 8 juni 
2009

Komponentprojektet

Möte Avhandlat Datum och plats

Observation av 
projektmöte

Presentation av projektet, 
organisation av arbetet, möjliga 
andra samarbetsprojekt, 
operativt scenario, inledande 
diskussioner arbetspaket 1–2

Linköping, 1 
november 2006

Observation av 
projektmöte

Preliminära resultat arbetspaket 
1, scenario och systemkrav. 
Diskussion kring olika 
realiseringsval.

Göteborg, 16 
januari 2007

Intervju med 
projektledare

Projektledarens och projektets 
bakgrund. Ansökans 
uppkomst, projektens mål, 
korsfinansiering. 

Linköping, 7 
maj 2007

Observation av 
projektmöte

Slutredovisning arbetspaket 
1. Diskussion kring två olika 
realiseringsalternativ. Planering 
arbetspaket 3–4 och 5–6.

Linköping, 9 
maj 2007
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Möte Avhandlat Datum och plats

Observation av 
projektmöte

Avrapportering arbete, fortsatt 
diskussion om tidsperspektiv 
och realiseringsalternativ. Första 
diskussion av demonstrator / fas 
två.

Göteborg, 28 
augusti 2007

Observation av 
workshop

Workshop för att diskutera 
ansökan till fas två. 
Industripartens intresse, vad 
kan demonstreras, vad kommer 
att efterfrågas.

Göteborg, 24 
oktober 2007

Intervju med 
projektdeltagare 
från universitet

Arbetspaket 3–4. 
Universitetets roll i projektet, 
samarbete med näringsliv, 
arbetsmetoder, immaterialrätt, 
produktifieringsprocesser. 

Göteborg, 12 
december 2007

Intervju med 
FoU-ansvarig 
från industri

Industrins FoU-perspektiv, 
motiv att medverka i TAIS, 
militära vs. civila marknader, 
Försvarsmaktens omvandling. 
Koordination med andra FoU-
insatser.

Göteborg, 13 
december 2007

Intervju med 
projektdeltagare 
från industripart

Industrins roll och målsättning, 
möjliga realiseringar, 
finansiering, skillnad mellan 
teknologi och produkt

Göteborg, 13 
december 2007

Intervju med 
projektdeltagare 
från 
universitetet

Arbetspaket 5–6. Bristen 
på tydlig specifikation. 
Behovsstyrning av 
forskningen. Närliggande 
avknoppningsbolag.

Linköping, 9 
januari 2008

Observation av 
projektmöte

Avrapportering av arbetet i de 
olika arbetspaketen.

Göteborg, 13 
februari 2008
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Möte Avhandlat Datum och plats

Observation av 
projektmöte

Ytterligare nedskärningar 
inom Försvarsmaktens FoU, 
FMV redogör för vad de tror 
om fas två. Diskussion om 
demonstrator fas två.

Linköping, 14 
maj 2008

Intervju med 
projektledare

Resultat hittills, hur arbetet 
fortskrider, civila/militära 
frågeställningar, möjliga 
avnämare.

Linköping, 15 
maj 2008

Observation av 
projektmöte

Arbetets fortskridande, ansökan 
fas två, publikationer och 
konferenser, andra möjliga 
industripartners.

Linköping, 24 
september 2008

Observation av 
projektmöte

Avslutning och summering, 
planering av slutpresentation, 
ansökan fas två.

Göteborg, 10 
december 2008

Robotföretaget

Möte Avhandlat Datum och plats

Observation 
uppstartsmöte

FMV presenterar programmet, 
robotföretaget presenterar 
projektet. 

Göteborg, 23 
februari 2007

Telefonintervju 
med VD

Kortare lägesbeskrivning. 22 maj 2007

Intervju med VD

Bakgrund till projektet, de 
olika personernas roller, 
kommersialiseringsmöjligheter, 
andra avknoppningar.

Göteborg, 5 juni 
2007
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Möte Avhandlat Datum och plats

Intervju med 
projektledare

Besök i robotlabbet, 
teknikplattform, genetisk 
programmering, personernas 
bakgrund, arbetsplanering, 
erfarenheter från RoboBusiness-
konferensen.

Göteborg, 5 juni 
2007

Observation av 
projektmöte

Statusuppdatering, eventuella 
samarbetsprojekt.

Göteborg, 12 
december 2007

Observation av 
möte med FMV

Diskussion av orsak till 
förseningen, ökad rapportering, 
inställd fakturering.

Stockholm, 6 
november 2007

Intervju med 
projektledare

Reflektioner från TAIS-
dagen och FMV-möte. 
Statusuppdatering, förseningen, 
mässrobot, andra möjliga 
produkter.

Göteborg, 12 
december 2007

Intervju med VD
Orsaken till förseningen, 
mässhallsroboten, militära/civila 
skillnader.

Göteborg, 12 
december 2007

Intervju med 
forskningsledare

Bakgrund, målsättning med 
projektet, robotikens framtid.

Göteborg, 12 
december 2007

Besök i robotlabb 
och intervju med 
projektledare

Observationer av projektarbete, 
föregående demonstration, 
konflikt med forskningsledare, 
möjliga tillämpningar.

Göteborg, 5 maj 
2008

Intervju med 
projektledare

Projektstatus, ansökan 
till fas två, konflikt med 
forskningsledare, mässroboten.

Göteborg, 9 
december 2008

Intervju med VD
Framtidsplaner, 
affärsmöjligheter, konflikt 
mellan FL och PL, mässroboten.

Göteborg, 9 
december 2008
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Institutprojektet

Möte Avhandlat Datum och plats

Intervju 
projektledare

Projektets bakgrund, mål 
och organisation.

Kista, 12 mars 
2007

Intervju 
projektdeltagare 
från 
forskningsinstitutet

Användarstudier, 
bevakninsmarknaden, roll 
i projektet och institutets 
målsättningar.

Linköping, 8 maj 
2007

Intervju 
projektledare

Arbetets fortskridande, 
patentansökan, 
robotplattform, 
produktifieringsmöjligheter, 
implementering vs. 
Forskning.

Stockholm, 18 
januari 2008

Intervju med 
projektdeltagare 
från industri

Industrins målsättning med 
projektet, roll i projektet, 
övrig verksamhet, arbetets 
fortskridande.

Linköping, 19 
mars 2008

Intervju med 
projektdeltagare 
från universitet

Universitetets roll, 
samordning med annan 
forskning, målsättningar, 
arbetets fortskridande.

Stockholm, 8 
april 2008

Intervju med 
projektledare

Arbetets fortskridande, 
ansökning inför fas två, 

Stockholm, 16 
december 2008

Doktorandprojektet

Möte Avhandlat Datum och plats

Telefonintervju 
med 
forskningsledare

Introduktion, projektbakgrund. 8 januari 2007
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Möte Avhandlat Datum och plats

Observation av 
projektmöte

Projektbeskrivning, 
organisering, introduktion av 
olika projektparter, möjliga 
sensorer, närliggande projekt.

Linköping, 8 
februari 2007

Intervju med 
projektledare

Universitetets motiv att delta, 
industriell relevans, praktiska 
problem inför demonstration.

Linköping, 8 
maj 2007

Intervju med f.d. 
projektledare

Orsak till avhopp, olika syn på 
projektet, nya arbetsplatsen.

Linköping, 9 
januari 2008

Intervju med 
projektdeltagare 
från universitet

Universitetsgruppens bakgrund 
och andra projekt, målsättning 
med projektet, koppling till 
andra deltagare i projektet.

Linköping, 11 
januari 2008

Intervju med ny 
projektledare

Projektets framsteg, 
plattformsproblem, 
projektledningsbytet, möjliga 
avnämare.

Linköping, 11 
januari 2008

Intervju med 
forskningsledare

Forskningsnivå i projektet, 
möjligt samarbete med Finland. 
Andra närliggande projekt.

Linköping, 15 
maj 2008

Intervju med 
projektledare

Hur projektet gått, planer 
inför fas två. Genomförda 
demonstrationer, 
företagsmedverkan och möjliga 
avnämare.

Linköping, 23 
januari 2009
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Fortsättningsprojektet

Möte Avhandlat Datum och plats

Intervju med 
projektledare

Beskrivning av projektet 
och dess scenario, institutets 
förändrade roll, immaterialrätt, 
koppling till tidigare FMV-
projekt, orsak till den försenade 
starten..

Linköping, 8 maj 
2007

Intervju med 
deltagare från 
universitetet

Universitetets roll i 
projektet. Resultat hittills, 
samarbetet inom projektet, 
avknoppningsbolag, militära/
civila problemställningar. 

Linköping, 10 
januari 2008

Intervju med 
deltagare från 
industriparten

Industrpartens roll i 
projektet och mål med 
deltagande. Koppling till 
annan verksamhet, möjliga 
användningsområden för 
resultaten. Förändringen av 
försvarsindustrin.

Linköping, 10 
januari 2008

Observation av 
projektmöte

Planering inför 
slutdemonstration och 
rapportering, återstående 
problem. 

Linköping, 28 
januari 2009 

Intervju med tf. 
projektledare

Orsak till projektledarbyte, 
problem med industriparten, 
planering inför fas två.

Linköping, 28 
januari 2009
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Enkäter 

Typ Enkätämne
Datum och 
svarsfrekvens

Enkät till samtliga 
projekt

En webbenkät skickades 
till samtliga projekt 
som skickade in RFI till 
TAIS-programmet, för 
att ha möjlighet till vissa 
jämförelser framöver. 

Projekten svarade på 
frågor om hur de upplevt 
processen, hur ansökan 
uppstått, varför man 
sökt och vad som händer 
med projektet då det inte 
finansierats inom ramarna 
för TAIS.

Enkäten 
skickades ut i 
mars 2007. 45 
projekt ansökte, 
40 blev inte 
valda, av dessa 
40 svarade 21 
projekt. 

Projektstartsenkät

En Word-enkät 
skickades ut till samtliga 
organisationer som deltog 
i ett TAIS-finansierat 
projekt i samband med 
projektuppstart.

Projekten svarade på 
frågor liknande föregående 
enkät kombinerat med 
lite mer detaljerade frågor 
kring samarbetsstruktur, 
IPR och annat.

Enkäten 
skickades ut i 
april 2007. 

Huvuddelen 
svarade på 
enkäten efter 
påminnelse, 
uteblivna svar 
kompletterades 
genom 
intervjuer.
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Typ Enkätämne
Datum och 
svarsfrekvens

Ettårsenkät En word-enkät 
skickades ut till samtliga 
organisationer som deltog 
i ett TAIS-finansierat 
projekt efter ca ett års 
verksamhet.

Projekten svarade 
på frågor kring hur 
samarbetet förlöpte, vilka 
resultat som uppnåtts, 
kunskapsöverföring m.m.

Enkäten 
skickades ut i 
november 2007. 

Huvuddelen 
svarade på 
enkäten efter 
påminnelse, 
uteblivna svar 
kompletterades 
genom 
intervjuer.

Avslutsenkät Efter avslutat projekt 
skickades åter en Word-
enkät ut.

Projekten ombads svara 
på frågor kring hur 
projektarbetet fungerat, 
om målsättningar uppnåtts, 
organisationens nytta av 
projektet, möjligheter 
till fortsatt samarbete, 
hur FMV arbetat med 
projektet.

Enkäten 
skickades ut i 
september 2009.

Endast ett 
fåtal svar trots 
påminnelse. 




