SOFFs medlemsgrupp för FOU-frågor
Precis som SOFFs övriga medlemsgrupper jobbar FoU-gruppen med att stärka branschen
och skapa en plattform för företagen att samverka och utvecklas på. Antalet
representerade medlemsföretag varierar, gruppen är öppen för deltagande från samtliga
medlemsföretag men några deltar oftare än andra.

Förutsättningar och läge för FoU-gruppens arbete 2022
•

Omvärldsutvecklingen ställer krav på nya koncept, ny teknik, nya metoder och
specialistkompetenser och det innebär mycket arbete för medlemsföretagens FoUorganisationer.

•

Det internationella perspektivet är viktigt vad gäller frågan om samarbete inom FoU
och innovation. Många av föreningens medlemmar är multinationella men även mindre
medlemsföretag har god chans att nå ut på den internationella marknaden med rätt
förutsättningar.

•

Kompetensbrist hotar svensk FoU och i förlängningen Sverige
I den pågående utredningen om en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret
har försörjningstryggheten av nyckelteknologier som huvudsakligt fokus men relevansen
av FoU och betydelsen av kompetensförsörjning för Försvarets materielförsörjning har
efterhand erhållit ökad uppmärksamhet. Tillgång till kompetens är den starkast
begränsande faktorn för näringslivets FoU, vilket även Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, dokumenterat i sin FoU-barometer för tredje året i
rad.

•

Våra medlemsföretag behöver hitta rätt samarbetspartner och finna passande former
för att utveckla sina produkter i ett internationellt sammanhang. Här finns möjligheter
att från föreningen hjälpa medlemmarna med kontakter och kunskap om bland annat
EUs regelverk, juridiska frågor om IPR och avtal, modeller för konsortiebildning m.m.

•

Ledamöterna i medlemsgrupp FoU har en mycket god förankring i sina respektive
organisationer och har en bra bild av hur marknaden ser ut. De har djup insikt i vad deras
respektive företag kan erbjuda inom sin egen FoU och produktutveckling och har mycket
välutvecklade nätverk.
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FoU-medlemsgruppens huvudsakliga aktiviteter
•

FoU-medlemsgruppen medverkar i planering och genomförande av
Försvarsföretagsdagarna, FM Fördjupningsdagar och särskilda temadagar under året.
FoU-gruppen deltar aktivt i föreningens arbete för Materielförsörjningsutredningen och
kommande arbete med FM FoU-Strategi.

•

FoU-gruppen driver FoU- och innovationsfrågor och främjar samarbete mellan små och
stora företag, universitet, högskolor samt forskningsinstitut (Triple Helix). Det handlar
om att skapa ett forum för utbyte av idéer, t ex konferenser, temadagar eller workshops.

•

FoU-gruppen bevakar nationell, europeisk och global policyutveckling inom FoU och
Innovation. Vi har författat ett inspel till Regeringens arbete med Forsknings- och
Innovations-propositionen som finns att läsa och ladda ner på SOFFs hemsida.

Gruppens viktigaste frågor 2022
•

Regeringens uppdaterade nationella säkerhetsstrategi

•

FM nya FoU-strategi

•

Förutsättningar för utökat anslag för militär och civil försvarsrelevant FoU

•

Kommande forskningsutlysningar bl.a. inom ramen för Europeiska försvarsfonden –
EDF samt nationella initiativ

•

FoU-frågeställningar i Materielförsörjningsstrategin

•

Totalförsvarets framtida kunskapsförsörjning, i synnerhet
o Strategiska kompetenser – koncept för kunskapsförsvar,
o Samverkan inom säkerhets- och försvarsrelevant FoU,
o Integritetskritisk FoU och relaterade säkerhetsaspekter

Flera nyblivna medlemsföretag har valt att delta och bidra till FoU-gruppen, och vi vill bli fler
– ni är alla mycket välkomna, vi har ett spännande 2022 framför oss!
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