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Projektstöd till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till en 

kartläggning av ryska investeringar och ekonomiska intressen i 

Sverige 

Ärendet 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en delvis uppdragsfinansierad 

svensk myndighet under Försvarsdepartementet med säte i Kista.  

FOI ska genomföra en studie av ryska investeringar och ekonomiska 

intressen i Sverige och bidra till ökade kunskaper och en bättre bild av ryskt 

direkt och indirekt ägande i Sverige.  

Kartläggningen ska genomföras av FOI:s medarbetare. Under projektets 

genomförande ska en kontinuerlig dialog ske med Regeringskansliet, 

inklusive i form av skriftliga delrapporter och muntlig presentation av 

enskilda fallstudier. Kartläggningen kommer också följa och hämta in 

relevanta resultat och slutsatser från de analyser som andra EU-länder och 

partners genomför på motsvarande område. 

Projektet svarar mot behovet av en sammanhållen kartläggning av ryska 

investeringar och ekonomiska intressen i Sverige. En sådan kartläggning ska 

bidra dels till bättre förståelse av såväl de utrikes- och säkerhetspolitiska som 

handels- och teknologirelaterade implikationerna av ryska ekonomiska 

intressen i Sverige, dels till att underlätta för svenska aktörer att bevaka och 

efterleva de sanktioner som har införts till följd av Rysslands invasion av 

Ukraina. 



 

2 (3) 

 
 

En första delrapport ska presenteras den 15 april 2022 och en slutrapport 

avseende kartläggningen senast 31 december 2022.   

Återbetalade medel ska återföras till anslagsposten eller motsvarande 

anslagspost. 

Kontering Kammarkollegiet: kostnadsställe 4222, komponent-id 

91458A0101. 

Regeringskansliets beslut 

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att lämna ett bidrag på 

2 110 000 kronor till Totalförsvarets forskningsinstitut för en kartläggning av 

ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige. Budgeten enligt 

ansökan godkänns utan justering. Bidraget avser verksamhet från och med 

den 1 mars till och med den 31 december 2022. Bidraget betalas ut 

engångsvis efter rekvisition. 

Undertecknad rekvisition i enlighet med villkoren och med hänvisning till 

det diarienummer som anges i detta beslut skickas inskannad via epost till 

Kammarkollegiet bidrag@kammarkollegiet.se.  

Rekvisition ska ske senast den 30 november 2022. 

Utgiften ska belasta utgiftsområde 5 Internationell samverkan, budgetåret 

2022, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 

3 Freds- och säkerhetsfrämjande – Särskilda insatser, som disponeras av 

Kammarkollegiet. 

För bidraget gäller Villkor för bidrag (2020:1), som finns i bilagan. 

Återrapportering i enlighet med villkoren ska lämnas till Kammarkollegiet 

senast den 31 mars 2023. 

Medel som inte använts ska betalas tillbaka senast samma datum till 

Kammarkollegiet: bankgiro 5052-5781. 

Det diarienummer som anges i detta beslut ska anges vid återbetalning.  

 

mailto:bidrag@kammarkollegiet.se


 

3 (3) 

 
 

Beslutet har fattats av chefen för enheten för FN-politik, konflikt och 

humanitära frågor, departementsrådet Carl Skau. 

 

 

 

Utdrag till (med bil.) 

Kammarkollegiet (i särskild ordning) 

 

Utdrag till (utan bil.) 

Utrikesdepartementet EKO, FN, ES 

Finansdepartementet BA 

Förvaltningsavdelningen UD Registrator 

Utdragets överensstämmelse
med originalet intygas


