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Baggrund
Gennem de sidste år har der været øget fokus på, at den viden, der produceres 
på Forsvarsakademiet (FAK), består af forskellige typer. Forskning er en velkendt 
type vidensproduktion, som man har arbejdet med i årtier, mens udvikling er en 
”nyere type”, der ikke har så lange traditioner.

Forskning kan opdeles i grundforskning, der er eksperimenterende eller teoretisk 
arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen 
bestemt anvendelse i sigte, og i anvendt forskning, der er eksperimenterende 
eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder. 

I modsætning hertil er udvikling systematisk arbejde baseret på viden opnået 
gennem forskning og praktisk erfaring med det formål at frembringe nye 
eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller 
tjenesteydelser.

Både forskning og udvikling defineres som skabende arbejde på et systematisk 
grundlag, hvor formålet er at udbygge eksisterende viden samt udnytte denne 
viden til at udtænke nye anvendelsesområder. Begge typer vidensproduktion skal 
indeholde et nyhedselement.1

Forskellen mellem forskning og udvikling samt definitionen af de to kategorier 
er tidligere behandlet indgående i FAK-regi2, men der mangler en gengivelse af 
gode eksempler på konkrete udviklingsarbejder.

Formålet med dette brief er at bidrage med konkrete eksempler på 
udviklingsarbejde, der er blevet og bliver bedrevet i en militær kontekst på 
FAK. Dette er nødvendigt for at skabe dialog om, hvordan FAK bedst løfter den 
praksisnære vidensproduktion. Hvis vi også i fremtiden skal kunne udbyde 
kvalificerede og relevante militære uddannelser, er det desuden vigtigt at få 
”afmystificeret” udviklingsarbejdet og slået fast, at det er en uundværlig del af 
FAK’s virke og videngrundlag (dvs. den viden der ”fyldes i FAK’s uddannelser”). 

1)  Denne definition er baseret på Frascatimanualen 2015, der kan findes her: OECC. (2015). 
Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimen-
tal Development. Paris: OECD Publishing. 
(The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities). DOI: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264239012-en. Øvrig præsentation findes her:  Baastrup, M.P. (2018). Den 
militære virkelighed og forskning og udvikling. Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Handlingar 
och Tidskrift, (1), 88-89.
2)  Baastrup, M.P. (2018). Vidensproduktion på Forsvarsakademiet – Forskning og udvikling i 
en militær kontekst. Brief, Forsvarsakademiets Forlag, København, 3.
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Hvad kan udvikling bestå af?
I dette afsnit gives en kort introduktion til, hvad udviklingsarbejde egentlig er.

Helt overordnet er udviklingsarbejdet på FAK defineret på baggrund af den 
såkaldte Modus 2-teori.3

Denne teori er nyttig i arbejdet med at bygge bro mellem praksisfelt og 
vidensproduktion. 

Udvikling er nemlig en form for vidensproduktion, der er problem- og 
kontekstorienteret. Således er formålet ofte at løse de problemer og løfte 
udfordringer, der opstår i praksis, ved inddragelse af praksis og praktikere.

Som regel sker arbejdet inden for en tværfaglig ramme ud fra ønsket om at løse 
”rigtige problemer” i praksis.

Man kan betragte et udviklingsprojekt som en succes, hvis det løser et på forhånd 
defineret problem. 

Da baggrunden for udviklingsarbejdet er udtalt problemorienteret og tværfagligt, 
foregår udviklingen ofte uden for traditionelle universitetsmiljøer – fx i forsvars- 
eller industriregi. Undertiden betegnes udviklingsarbejde som ”postakademisk 
forskning”, hvor ikke-akademiske deltagere er med til at definere arbejdets indhold 
og fastlægge definitionen på problemet, der skal løses. Således kan praksis fx 
anmode om hjælp til at løfte forskellige opgaver, løse konkrete problemer eller 
undersøge specifikke udfordringer.

På den måde får praksis stor indflydelse på, hvilke områder der er i fokus for ny 
udvikling.

I forhold til, hvordan et givent problem behandles i forhold til valg af eksempelvis 
teori og metode, og i forhold til de resultater og konklusioner, der opnås, arbejder 
FAK imidlertid fuldkommen uafhængigt og i henhold til ”Den danske kodeks for 
integritet i forskning”.4

På FAK har man valgt at formulere en række konkrete krav til udviklingsarbejdet, 
så begrebet tilpasses den militære profession.

 

3)  Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M. (1994). The 
New Production of Knowledge – the dynamics of science and research in contemporary societies. 
London: Sage Publications.
4)  Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014). Den danske kodeks for integritet i forsk-
ning. Hentet d. 13/9-19 fra: https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integ-
ritet-i-forskning
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De fem konkrete krav er formuleret således: 

1. Projektet har et klart mål om at forbedre og/eller forandre praksis. 
2. Projektet har relevans for praksis og uddannelse. 
3. Projektet foregår i samarbejde med praksis.
4.  Projektet indeholder systematisk arbejde, eksempelvis ved brug af relevante 

metoder, teorier, dataindsamling og begreber. 
5.  Projektet skal evalueres efter og eventuelt undervejs med inddragelse af 

personer fra praksis, eksempelvis militære medarbejdere med stort kendskab 
til fx det operative miljø.5

Formålet med de fem krav til udviklingsprojekter er at skabe bevidsthed om 
forskellen mellem forskning og udvikling samt om det forhold, at forskellige typer 
vidensproduktion er egnet i forskellige kontekster. Udvikling egner sig således 
særlig godt til praksisnære problemstillinger. 

Det er meget vigtigt, at der er en bevidsthed om denne forskel mellem de 
forskellige typer vidensproduktion, da dette er grundlæggende for at kunne 
udvikle undervisning og vidensgrundlag til FAK’s uddannelser. På diplomniveau 
skal videngrundlaget være udviklingsbaseret, mens den på masterniveau skal 
være forskningsbaseret. Endvidere er vidensproduktion vigtigt for at opkvalificere 
de udviklingsprojekter, der formuleres og udføres i FAK-regi. 

Hvis man er bevidst om præmisserne og forskellene på de forskellige typer 
vidensproduktion, kan man designe knivskarpe og konsekvente projekter, til 
gavn for både forsvaret og samfundet. 

Formålet med de fem krav er desuden at sikre en klar kobling mellem 
vidensproduktion og praksis.  FAK-udviklingsprojekter er projekter, der løser 
konkrete problemer i den militære virkelighed, og de kan bruges direkte i FAK’s 
undervisning og profession. Udviklingsarbejde en dynamisk størrelse, hvis 
definition afhænger af den pågældende institution. FAK står på ingen måde alene 
med udfordringen om at definere og arbejde med udviklingsarbejde. Det drejer 
sig om problematikker, der er velkendte inden for mange civile fagområder, 
eksempelvis hos pædagoger, sygeplejersker, jordemødre og lærere6. 

5)  Se også FAK FoU-strategi 2018-2022: Baastrup, M.P. & Bisgaard, K. (2017). Forsvarsakad-
emiets Forsknings- og Udviklingsstrategi 2018-2022. København: Forsvarsakademiet. Hentet d. 
13/9-19 fra: http://www.fak.dk/forskning/ Documents/FAK%20FoU%20strategi%202018-22.pdf
6)  Dele af dette afsnit er tidligere gengivet i Baastrup, M.P. (2018). Vidensproduktion på 
Forsvarsakademiet – Forskning og udvikling i en militær kontekst. Brief, Forsvarsakademiets 
Forlag, København, 3-8.
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Hvad skal der tages højde for i udviklingsarbejdet?
Der skal tages højde for en række ting, når der udføres udviklingsarbejde, på 
samme måde som hvis der var tale om andre typer vidensproduktion, eksempelvis 
grundforskning. 

Disse ting er delvist indeholdt i de fem ovennævnte krav. Der er afgørende, at 
arbejdet er systematisk, stringent og lever op til krav om videnskabelig redelighed 
og etik, som formuleret i Den danske kodeks for integritet i forskning.7

Det er også et krav, at arbejdet udmønter sig i et skriftligt produkt, der kan 
bruges i praksis og fastholde viden, og som i de fleste tilfælde kan videndeles 
med relevante parter. Den refleksion, der sker gennem skriftlighed, er også med 
til at kvalificere både projekter og de involverede medarbejdere.  

Et sådant skriftlige arbejde kan eksempelvis bestå af en artikel eller en 
rapport. Form og indhold skal altid afstemmes i forhold til, hvad der passer til 
udviklingsarbejdet. I denne sammenhæng falder arbejdet med doktriner udenfor, 
idet de udarbejdes efter andre retningslinjer, men en rettesnor for ”traditionelle 
publikationer” kan være inddragelsen af nogle af eller alle de nedenstående 
punkter – afhængig af projektet:

Indledning: baggrund for det problem, der skal løses, eller det forhold, der 
skal undersøges – ofte vil der være tale om, at man ”kridter banen op”, så også 
udenforstående forstår, hvad det drejer sig om. 

Problem: det er afgørende, at man klart og tydeligt definerer ”problemet” – 
hvad er problemet, hvad vil man undersøge eller afhjælpe, hvad er formålet med 
arbejdet? 

Metode: i metodeafsnittet gør man rede for, hvordan man vil gribe et givent 
arbejde an – hvordan man vil undersøge eller afhjælpe et problem, og på hvilken 
baggrund man vil gøre det? Skal man fx ud og lave feltstudier eller interviews, 
indsamle andre data eller lave litteraturstudier for at få den viden, man har brug 
for til at løse sit problem? 

Forskningshistorie: man kan ofte med fordel inddrage et afsnit med 
”forskningshistorie”, hvor man redegør for, hvem der ellers har arbejdet med 
området/problemet eller har udført arbejde, der ligger tæt op ad det, og som er 
relevant for ens eget arbejde.

7)  Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014). Den danske kodeks for integritet for forsk-
ning. Hentet d. 13/9-19 fra: https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integ-
ritet-i-forskning
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Teori: Teori kan bidrage med et sæt ”forestillinger og antagelser”, hvis formål 
er at forklare eller forstå ”virkeligheden”. Det teoretiske perspektiv kan i nogle 
tilfælde være relevant for udviklingsarbejde, men det er ikke givet. 

Analyse: Analysen er den nærmere undersøgelse af de materialer/data/prøver/
interviews (empiri), der er blevet indsamlet om det relevante emne (problem), 
så man kan blive klogere på, hvad man skal gøre.

Konklusion/anbefaling: I denne del af artiklen/rapporten vil man ofte samle 
trådene: hvad kom man frem til, og hvilke anbefalinger kan det afføde?

Perspektivering: I nogle tilfælde kan det være relevant at have et separat 
afsnit om, hvordan man bør arbejde med et givent område/problem i fremtiden. 

Litteraturliste: Der er behov for at redegøre for den litteratur eller de øvrige 
kilder, som man henviser til og bruger i eget arbejde.  

I en traditionel artikel eller rapport, der tager udgangspunkt i et forskningsarbejde, 
er der ofte en fast ramme for formen, der som regel inkluderer alle de oplistede 
punkter. I udviklingsarbejde skal formen tilpasses fra gang til gang, så den 
tilgodeser projektets karakter. Der vil ofte være brug for afsnit såsom indledning, 
problem, metode, analyse, konklusion og litteraturliste, mens behovet for de 
øvrige punkter vil afhænge af der individuelle projekt. Der er ikke nogen formel 
for vægtningen af de forskellige dele og deres rækkefølge – men det skriftlige 
arbejde skal opbygges således, at det giver mening og er logisk. 

Eksempler på udviklingsarbejde i militær kontekst
Så vidt så godt om de rammer og krav, der gælder for udviklingsarbejdet på FAK, 
men hvilke eksempler på udviklingsarbejde kan der nævnes?

En af FAK’s store opgaver i forbindelse med udviklingsarbejde til gavn for Forsvaret 
er arbejdet med doktrinudvikling. Doktrinudvikling er ikke et ”traditionelt” 
udviklingsprodukt, der resulterer i en artikel eller en offentliggjort rapport. 

Men ikke desto mindre er doktrinudvikling afgørende for det militære virke, der 
udføres i praksis. Det har derfor i høj grad relevans. Doktrinudvikling foregår i 
tæt samarbejde og med inddragelse af praktikere og praksis, og det sker på et 
systematisk grundlag med evalueringsprocesser undervejs. Selv om ikke alle 
doktriner ender med at være skriftlige produkter, der af hensyn til klassifikationen, 
kan offentlig- og mangfoldiggøres i den brede offentlighed, anerkendes det 
alligevel som udviklingsarbejde, der har afgørende betydning for Forsvaret.

Institut for Militære Operationer udvikler og bidrager til doktriner for både Hæren, 
Søværnet (NATO regi), Flyvevåbenet (NATO-regi) og det værnsfælles område. 
I tillæg hertil arbejder Institut for Militær Teknologi med doktrinudvikling for 
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cyberoperationer.8 Ofte er der i dette arbejde gjort brug af at inddrage forskere 
for at kommentere på og kvalitetssikre indhold og proces. I det hele taget er der 
ofte anledning til, at relevante forskere, såvel som praktikere, inddrages i hele 
eller dele af processen i et doktrinudviklingsprojekt.

Et andet eksempel på udviklingsarbejde på FAK’s Institut for Ledelse og Organisation 
findes i forbindelse med innovation hos danske specialoperationsstyrker.9 Her 
er der tale om et praksisnært udviklingsarbejde, der blev publiceret i 2017. 
Det havde fokus på innovation hos de danske specialoperationsstyrker og 
beskæftigede sig med forskellige typer lederskab, processer og arbejdsklima 
(organisationskultur), der understøtter ”medarbejderdrevet innovation”. 
Arbejdet tog udgangspunkt i data fra interviews og feltstudier i Jægerkorpset og 
Frømandskorpset. Et af projektets hovedresultater var at påvise, at transparent 
lederskab og eksperimenterende problemløsning i forbindelse med opgaveløsning 
repræsenterer vigtige komponenter i de danske specialoperationsstyrker, både 
hvad angår sikring af fremsynede og innovative operationer og understøttelsen 
heraf. Herigennem sikres innovation gennem dialog på tværs af rang og fagområde. 
Der udvikles kreative, holdbare og værdifulde løsninger i operationsmiljøet, når 
disse elementer er til stede i det daglige arbejde. 

Et andet udviklingsprojekt – i regi af Institut for Ledelse og Organisation – er den 
såkaldte ledelsesevaluering (LEVAL).10 Her er der tale om et fælles koncept for 
Forsvarsministeriets myndighedsområde, hvor der lægges vægt på udvikling af 
god ledelse. Dette koncept blev udviklet i 2014-2015, og det er en tilbagevendende 
begivenhed, der skal gennemføres i alle styrelser og myndigheder hvert andet 
år. Det er målet med konceptet, at der skal skabes dialog om udviklingen af god 
ledelse. Endvidere kan den øverste ledelse i myndigheder og styrelser bruge 
ledelsesevalueringen som et værktøj til at se, om der er behov for særlige 
indsatser, fx inden for bestemte udviklingsområder, kompetenceudvikling eller i 
enkelte enheder.

8)  Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer, 1. udgave version A, septem-
ber 2019, findes på http://www.fak.dk/publikationer/Documents/Værnsfælles%20Doktrin%20
for%20Militære%20Cyberspaceoperationer%20VDMCO%202019.pdf hentet 13/9-19.
9)  Mayland, K., Haugegaard, R. & Shapiro, A. (2017). Thinkers at the Cutting Edge: Innova-
tion in the Danish Special Forces. I: Højstrup Christensen, G. (red.). Interdisciplinary Perspec-
tives on Special Operations Forces. København: Forsvarsakademiets Forlag, FAK Conference 
Proceedings (4), 88-107.
10)  Thomsen Schmidt, Emil, Nørgaard Hostrup, Anna og Toft-Thygesen, Amalie. 2018. Eva-
lueringsrapport - evaluering af Forsvarsministeriets Ledelsesevaluering. Forsvarsakademiets 
Forlag. Findes her: http://www.fak.dk/publikationer/Documents/Evalueringsrapport.pdf , hentet 
13/9-19.

http://www.fak.dk/publikationer/Documents/Værnsfælles%20Doktrin%20for%20Militære%20Cyberspaceoperationer%20VDMCO%202019.pdf
http://www.fak.dk/publikationer/Documents/Værnsfælles%20Doktrin%20for%20Militære%20Cyberspaceoperationer%20VDMCO%202019.pdf
http://www.fak.dk/publikationer/Documents/Evalueringsrapport.pdf
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Afslutning – er udviklingsarbejde mindre fint eller vigtigt 
end forskning?
Opsummerende skal udviklingsarbejde have et klart mål om at forbedre og/eller 
forandre praksis, det skal have relevans for praksis og uddannelse, og det skal 
foregå i samarbejde med praksis. Det skal indeholde en systematisk fremstilling 
og evalueres efter og eventuelt undervejs med inddragelse af personer fra praksis.

I udviklingsarbejde deltager ofte medarbejdere, der ikke har en akademisk 
baggrund. I tillæg arbejdes med problemstillinger af en meget praksisnær 
karakter. Som nævnt tidligere kunne denne form for vidensproduktion betegnes 
som ”postakademisk forskning”, men det er ikke ensbetydende med, at sådan 
vidensproduktion er mindre fin eller mindre vigtig end traditionel forskning.

En af årsagerne til, at man alligevel kan støde på denne holdning, kan være, at 
det er en form for vidensproduktion, der ikke har en særlig lang tradition – den 
er et relativt nyt fænomen, og som med alt nyt kan det afføde skepsis.

Udviklingsarbejde udspringer af et reelt behov – der er et problem, der skal løses, 
eller en opgave, der skal løftes. Så længe viden oparbejdes på et systematisk og 
stringent grundlag, og så længe denne viden lever op til kravene om videnskabelig 
redelighed og etik, så er viden viden – og der er ikke nogen typer viden, der finere 
end andre. Så længe de projekter, der igangsættes, har relevans og kan løse 
problemer og løfte opgaver, så er det fuldt berettiget at udføre dem i FAK-regi.

Man kan således konkludere, at udviklingsarbejde er ekstremt vigtigt i det 
militære system, idet denne arbejdsform tillader, at praktikernes viden bringes 
systematisk i spil, når der skal løses problemer fra praksis. Udviklingsarbejde er 
således helt afgørende for, at FAK kan løse sin kerneopgave, nemlig ”at uddanne 
officerer til Forsvaret. FAK leverer forsknings- og udviklingsbaseret undervisning 
og producerer militær viden til Forsvaret og samfundet generelt samt varetager 
rådgivningsopgaver for hele Forsvaret”.11

11)  Citat fra FAK FoU-strategi 2018-2022: Baastrup, M.P. & Bisgaard, K. (2017). Forsvar-
sakademiets Forsknings- og Udviklingsstrategi 2018-2022. København: Forsvarsakademiet. 
http://www.fak.dk/forskning/ Documents/FAK%20FoU%20strategi%202018-22.pdf hentet 
13/9-19.


