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1 GD har ordet 

FOI kan se tillbaka på ett 2018 som har varit bra och intensivt för myndigheten. Med högt 

tempo har vi framgångsrikt tagit oss an ett stort antal beställningar som testat vår flexibilitet 

och förmåga att hantera en föränderlig omvärld. En omvärld där läget på många håll är 

ansträngt. För Sveriges del är satsningen på totalförsvaret ett fortsatt prioriterat område. Ett 

starkt totalförsvar kräver ett helhetsgrepp och kunskap inom många olika områden, något som 

FOI:s forskning och expertis i hög grad bidrar till. Glädjande är att uppdragsgivarna i den 

kundundersökning som genomförts under året ger mycket höga betyg och totalomdömen om 

FOI.  

Allt sedan annekteringen av Krim och konflikten i Donbass i östra Ukraina utbröt ser vi ett 

fortsatt försämrat säkerhetsläge i vårt närområde. Även krigen i Syrien och Jemen fortsätter. I 

denna oroliga omvärld har efterfrågan på analyser och studier från FOI varit fortsatt hög från 

våra uppdragsgivare och det omgivande samhället. FOI har bidragit med ett stort antal uppdrag 

såväl inom det militära som det civila området.  

I Sverige satte de omfattande skogsbränderna under den mycket varma sommaren beredskapen 

på prov. Samordnade insatser var nyckeln till framgång för att bekämpa bränderna och dämpa 

skadeverkningarna i dess spår. FOI bidrog med personal som snabbt engagerades till operativt 

arbete i den nationella staben samt för erfarenhetsanalys av Försvarsmaktens stöd till 

skogsbränderna.  

Valet 2018 innebar ett ökat fokus på risken för informationspåverkan. Sverige rustade sig på 

olika sätt i syfte att upptäcka och motverka påverkansoperationer, t.ex. via sociala medier. FOI:s 

studie om ökat antal automatiserade konton på Twitter inför valet, rönte stor uppmärksamhet 

såväl nationellt som internationellt.  

Den nutida och framtida digitala tekniken innebär såväl möjligheter som utmaningar. Studier 

som FOI genomfört visar att artificiell intelligens, AI, kommer att vara en lika självklar del av 

ett försvar som artilleri eller bombflyg är i dag. Inom FOI bedrivs flera AI-forskningsprojekt 

på Försvarsmaktens uppdrag och AI är också ett ämnesområde som diskuteras i olika 

framtidsstudier och sammanhang. För FOI är det dock inget nytt. Den första rapporten i ämnet 

skrev FOI (FOA) redan 1983 och då handlade det om automatisk analys av data som samlats in 

vid flygövervakning eller ubåtsjakt. 

FOI har en stark dragningskraft som arbetsgivare och därför har vi kunnat rekrytera många nya 

medarbetare inom olika områden. Samtidigt fortsätter de interna strategiska 

kompetenutvecklingssatsningarna för att kunna möta uppdragsgivarnas behov och efterfrågan 

på FOI:s kunskap och expertis nu och i framtiden. FOI är sina medarbetare och verksamheten 

bygger på att vi stimulerar till och proaktivt utvecklar rätt kompetens. Det förutsätter att vi kan 

skapa en inspirerande och motiverande arbetsmiljö för våra medarbetare som stimulerar till 

nätverksbyggande och samverkan såväl internt som med andra. 

FOI är ett forskningsinstitut i framkant som verkar för att bedriva relevant forskning för våra 

uppdragsgivare såväl idag som i framtiden. Genom förnyelse, förutseende och framsynthet ska 

vi fortsätta att bygga upp en stark kunskapsbas för försvar och säkerhet. Vi fortsätter att forska 

för en säkrare värld. 

 

Anna-Lena Österborg 

Vik. Generaldirektör  
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2 FOI uppgifter och mål 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en huvudsakligen uppdragsstyrd myndighet under 

Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Verksamheten 

bidrar till det militära försvarets utveckling och samhällets säkerhet samt utgör ett kvalificerat 

stöd till Regeringskansliet, andra myndigheter och övriga samhället. 

Enligt regeringens instruktion har FOI följande uppgifter och mål:  

 FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt 

utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och 

internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och 

teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av 

krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. Kvinnors och mäns villkor ska 

belysas och analyseras när det är relevant. 

 FOI ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret. 

 FOI:s uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser 

av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av 

uppdragsgivare. 

 FOI ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan 

nationell och internationell forskning. 

 FOI ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportrelaterad verksamhet 

inom försvarssektorn. 

 FOI får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens 

verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller 

någon annan förordning 

 

2.1 Kunskapsuppbyggande och kunskapstillämpande verksamhet 

FOI delar in sin verksamhet i kunskapsuppbyggnad respektive kunskapstillämpning. 

Verksamheten sker i projektform. Inom den kunskapsuppbyggande verksamheten bedrivs 

forskning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Kunskapsuppbyggnaden utgör en 

grundförutsättning för kunskapstillämpningen, där den kunskap som byggts upp nyttjas för att 

lösa mer kortsiktiga behov i uppdragsgivarnas verksamhet. Den domänkunskap, dvs. kännedom 

om den miljö och den verksamhet där forskningsresultaten ska tillämpas, som FOI byggt upp 

och kontinuerligt utvecklar är en förutsättning för tillämpningen av kunskap både för det 

militära försvaret och det civila samhället. 
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2.2 Indelning av verksamheten 

För uppföljningen av forskningsverksamheten och dess prestationer delas FOI:s verksamhet in 

i följande forskningsområden: 

 

 Beslutsstödssystem och informationsfusion  

 CBRN-frågor och icke-spridning  

 Flygteknik och luftstridssimulering  

 Informationssäkerhet och kommunikation 

 Krisberedskap och samhällssäkerhet 

 Metod- och utredningsstöd 

 Sensorer och signaturanpassning  

 Säkerhetspolitik 

 Telekrig 

 Undervattensforskning  

 Vapen, skydd och säkerhet 

 Övrigt  

 

Se avsnitt 4.2 för en prestationsredovisning per forskningsområde.  

 

För den interna samordningen och uppföljningen av uppdrag från uppdragsgivare indelas 

verksamheten på FOI i följande marknadsområden: 

 Försvar 
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 Regeringskansliet 

 Civila myndigheter 

 Näringsliv 

 Utländska kunder 

 Forskningsfinansiärer 

 

Se avsnitt 4.3 för en redovisning.  
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3 Samlad översikt 

3.1 Årets verksamhet 

En utmaning under verksamhetsåret har varit att kunna svara upp mot ett stort och ökande behov 

av kunskapsbaserat stöd från FOI. Den ökade efterfrågan har uppkommit som en följd av det 

försämrade omvärldsläget, liksom av ett ökat fokus på totalförsvarsplanering, men även nöjda 

uppdragsgivare bidrar till att intresset för FOI:s kompetens ökar.  

I årets kundundersökning ger uppdragsgivarna mycket höga betyg till FOI. Ett totalomdöme 

om 4,29 på en femgradig skala blev resultatet, vilket är en förbättring sedan den förra 

kundundersökningen 2015. Undersökningen visar att FOI:s styrka är medarbetarnas kompetens, 

med en kombination av kunskapsbredd och djup, men också förmåga att sprida lättillgänglig 

information. Bland de positiva omdömena noterar vi att de som anser att behovet av FOI:s 

tjänster kommer att öka i framtiden har blivit fler jämfört med den förra mätningen. FOI 

bedömer därför att efterfrågan på forsknings- och expertstöd även fortsatt kommer att öka. 

Arbetet med att stödja utvecklingen av den samlade förmågan inom försvars- och 

säkerhetsområdet har fortsatt under året, bland annat genom att: 

 Tillhandahålla forskningsbaserad kunskap, genom tekniskt och analytiskt expertstöd.  

 Bidra med oberoende bedömningar. 

 Leverera resultat från analyser och mätningar. 

 Följa utvecklingen och varna för omvärldsförändringar. 

Inför 2018 fattade regeringen beslut om ett antal förstärkningar inom totalförsvaret, bland annat 

tillfördes 50 mnkr till Försvarsmaktens anslag för forskning och teknikutveckling (FoT). Dessa 

medel har bland annat använts till att stärka integritetskritiska områden, vilka i hög grad 

sammanfaller med FOI:s kärnområden som exempelvis vapen och skydd, sensorer, telekrig, 

undervatten och flyg. Satsningar på nya områden som fortsatt under 2018 var bland annat 

operationer i cyberdomänen, artificiell intelligens (AI - beslutsstöd och kognitiva system) samt 

autonomi och obemannade system. FOI har fortsatt att bedriva ett systematiskt arbete med att 

utveckla kunskap inom dessa områden för att kunna möta den ökade efterfrågan, men också att 

fördjupa det internationella samarbetet inom väl valda områden. 

CRATE är en av de första träningsanläggningarna i Europa med inriktning på IT-säkerhet. 

Anläggningen är en nationell resurs som byggts upp med stöd från MSB och Försvarsmakten 

under flera år och nu stegvis utvecklas från att enbart vara en forskaranläggning till att också 

kunna bli en produktionsanläggning. Genom de utbildningar och övningar som genomförs i 

anläggningen ökar förmågan att hantera cyberangrepp. FOI har även lämnat en delredovisning 

av regeringsuppdraget Våldbejakande extremism som berör terrororganisationen Islamiska 

staten (IS) och dess fortsatta spridning av digital propaganda.  

I FOI:s flygsimulatoranläggning FLSC1 genomfördes en internationell övning med Gripen-

piloter från fem länder. Taktiska övningar som denna innebär att ledarskap och förmåga att fatta 

beslut tränas. Snabba utvärderingar och möjlighet att köra om scenariot efter återkoppling gör 

simulatorträningen effektiv i stärkandet av den taktiska förmågan. FOI har även bidragit i 

Försvarsmaktens arbete med framtida stridsflyg och nyttjande av nya tekniker för ubåtssystem. 

FOI:s kompetens har dessutom kommit till nytta vid uppgraderingen av den svenska 

sensorkedjan, konceptutveckling för luftvärn och stöd i kravställning av framtida 

eldhandvapen. 

Med utgångspunkt i det försämrade säkerhetsläget, har FOI tittat närmare på den senaste 

                                                           
1 FLSC, Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum 
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utvecklingen på kärnvapenområdet. Studier har genomförts för att analysera hur den fortsatta 

utvecklingen på kärnvapenområdet påverkar synen på det europeiska slagfältet, utvecklat 

kunskap avseende direktverkan av kärnvapen samt om sanering och fysiskt skydd kopplat till 

radioaktiva ämnen.  

FOI har bidragit med underlagsframtagning för Försvarsberedningen och därutöver bidragit 

med stöd genom ett stort antal uppdrag. Några exempel på studier som genomförts under året 

är: västlig militär förmåga, det ökade nordiska försvarssamarbetet, krigsorganisationsvärdering 

på militärstrategisk nivå, operativ värdering inom ramen för försvarsmaktsplaneringen, 

erfarenhetsanalys av Försvarsmaktens stöd till sommarens skogsbränder samt ny studiehandbok 

för Försvarsmakten. 

FOI har fått ett femårigt forskningsuppdrag från MSB för att studera hur det civila försvaret 

kan möta så kallad gråzonsproblematik. Målet med uppdraget är att skapa ett mer motstånds-

kraftigt samhälle. Ett stort antal mindre studier har genomförts under året och det civila 

försvaret är i stort behov av ny kunskap efter att ha varit närmast vilande i flera decennier.  

Analysstöd till årets civila samverkansövning SAMÖ 18 har lämnats, liksom stöd till såväl 

planering som utvärdering inför nästa stora försvarsmaktsövning, FMÖ 20 – Aurora 20 som nu 

har påbörjats samt stöd inför den stora totalförsvarsövningen TFÖ2020. 

Under 2018 har FOI haft några uppdrag med specifika frågeställningar kring kvinnligt och 

manligt perspektiv samt FN:s säkerhetsresolution 1325 (Kvinnor, fred och säkerhet). För 

Försvarsmakten har studier genomförts avseende genderskillnader i befordringstakt för 

officerare samt hur könssegregeringen har förändrats. Inom ramen för FOI:s värdegrundsarbete 

har fall-diskussioner genomförts om jämställdhet inom hela organisationen. 

FOI:s egen totalförsvarsplanering, som påbörjades 2016, har fortgått under året. Aktiviteter som 

genomförts är intern utbildning av både chefer och medarbetare, planläggning samt en 

ledningsövning för den centrala ledningen och några viktiga funktioner vid myndigheten. FOI 

har därutöver arbetat intensivt med att säkerställa myndighetens efterlevnad av den nya 

dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018, men också med förberedelser 

inför den nya säkerhetsskyddslagstiftning som träder i kraft 2019.  

Medarbetare med efterfrågad kompetens har blivit gränssättande för FOI:s möjligheter att ta 

nya uppdrag. För att kunna möta den fortsatt höga efterfrågan har rekryteringsarbetet fortsatt i 

samma omfattning som under 2017. Under året har ett hundratal nya medarbetare börja arbeta, 

spridda över samtliga avdelningar. Det tar tid att rekrytera, ta emot och fortsatt utveckla 

kvalificerade medarbetare, men detta har varit en högprioriterad uppgift under året. 

Verksamhet genomförs för att vidmakthålla och utveckla en bestående nationell oberoende 

kunskapsbas, bland annat har en intern satsning på strategisk kompetensutveckling genomförts, 

trots högt efterfrågetryck. Dessa satsningar har genomförts i enlighet med det regeringsbeslut 

som fattades avseende nyttjande av det ackumulerade överskottet från den avgiftsfinansierade 

verksamheten. Kompetensutvecklingssatsningarna är viktiga för att kunna möta framtida behov 

hos uppdragsgivarna. Det finns fortsatt ett stort behov av att proaktivt kunna utveckla ny 

forskningsbaserad kunskap och därmed bidra till att skapa ny förmåga inom försvar och 

säkerhet. 
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3.2 Ekonomiskt utfall 

Budgeten för 2018 uppvisade, före styrelsens resultatförbättrande riskbuffert om 20,0 mnkr, ett 

underskott på 20,0 mnkr. Syftet var att använda myndighetskapitalet, som hade byggts upp 

under några år, för strategisk kompetensutveckling för att kunna möta uppdragsgivarnas 

framtida behov. Genom en ändring av regleringsbrevet 2018-08-23 fick FOI behålla 

myndighetskapitalet. Villkoren angav att överskottet får användas till strategisk 

kompetensutveckling och för att skapa hållbarhet inom verksamhetskritiska områden. Den 

strategiska kompetensutvecklingen har fallit väl ut. Årets utfall på 50,9 mnkr är en ökning i 

förhållande till utfall 2017 med 16,1 mnkr.  

FOI redovisar totalt ett underskott för verksamhetsåret på 23,9 mnkr. Detta innebär att det 

ackumulerade myndighetskapitalet kommer att minska från 97,8 mnkr till 73,9 mnkr. 

Verksamhetsårets totala intäkter har uppgått till 1 172,6 mnkr och de totala kostnaderna har 

uppgått till 1 196,4 mnkr. Det innebär att såväl de totala intäkterna som de totala kostnaderna 

har ökat jämfört med år 2017.  

Intäkter av anslag har ökat med 17,2 mnkr jämfört med 2017. Förändringen mellan åren beror 

huvudsakligen på en ökning av anslaget från UD med 6,0 mnkr och underförbrukning av 

anslagsmedel 2017. Årets disponibla anslag har i princip upparbetats. Anslagsverksamheten 

måste prissättas så att prisnivån exakt täcker anslagets andel av de indirekta kostnaderna för det 

enskilda året. För 2018 har detta inneburit att prisnivån har behövt höjas två gånger, dels under 

året och dels som en slutjustering i samband med bokslutet, eftersom de indirekta kostnaderna 

blev högre än prognostiserat. Andelen anslagsintäkter uppgår till knappt 20 procent av de totala 

intäkterna, vilket är en något högre procentuell andel än 2017.  

Intäkter av avgifter och ersättningar har ökat med 29,4 mnkr (3,6 procent) jämfört med 2017. 

Intäkter från huvuduppdragsgivaren Försvarsmakten har ökat med 49,5 mnkr. Intäkterna från 

Försvarets materielverk har däremot minskat med 6,4 mnkr. Beställningsvolymen har varit 

högre än vad som har varit möjligt att slutföra under året, varför omförhandlingar har 

genomförts med syfte att förskjuta leveranser till 2019. Härutöver ökar intäkterna från civila 

myndigheter, medan intäkter från utländska kunder minskar. 

Bidragsintäkterna har ökat med 4,1 mnkr eller 4,5 procent. Ökningen av bidrag återfinns 

framförallt bland civila myndigheter inkl. universitet och högskolor, medan bidrag från EU 

fortsätter att minska. Detta är en naturlig följd av att antalet inlämnade ansökningar har minskat, 

liksom en lägre andel beviljade projekt. 

De totala kostnaderna har ökat, jämfört med föregående år, med 92,6 mnkr eller 8,4 procent. 

Den kostnadspost som har ökat mest är övriga driftkostnader följt av personalkostnader. 

Personalkostnaderna har ökat med 35,7 mnkr eller 4,7 procent. Årets rekryteringsarbete har 

medfört att totalt antal anställda (tillsvidareanställda och visstidsanställda) vid årets slut var 958 

personer, en ökning med 42 personer i förhållande till antalet anställda vid utgången av 2017. 

Målet i budget 2018 var 975 anställda vid årets utgång. Det rådande arbetsmarknadsläget 

fortsätter att påverka såväl rekryteringarna som avgångarna, även om antalet avgångar minskat 

i förhållande till 2017. 

Lokalkostnaderna ligger kvar på en oförändrad nivå jämfört med 2017. Under 2017 var 

kostnaden för hyra av konferenslokal högre än för 2018 bland annat beroende på en externt 

förlagd myndighetsgemensam dag. FOI erhöll också under 2018 en kreditfaktura avseende 
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mediakostnader2 för 2017. Dessa poster utjämnar för andra kostnadsökningar under 2018.  

Den kostnadspost som har ökat mest är övriga driftkostnader. Ökningen är 51,5 mnkr (27,0 

procent) jämfört med föregående år. Den största förändringen har skett inom posten inköp av 

varor som har ökat med 23,1 mnkr eller 36,9 procent, varav 19,3 mnkr hänför sig till 

forskningsverksamheten, där inköpen är direkt kopplade till externa uppdrag. Främst har 

inköpen ökat av maskiner och instrument samt elektronik- och optronikkomponenter. Några 

nya materieltunga projekt samt en höjd periodiseringsgräns är en del av förklaringen till 

ökningen. Även köp av externa tjänster har ökat i förhållande till föregående år med 21,0 mnkr 

bl.a. beroende att FOI har satsat på att lägga ut uppdrag till externa parter, ökade kostnader för 

bevakning och andra konsulttjänster. 

Årets nyinvesteringar har uppgått till 40,4 mnkr, vilket är i nivå med 2017 års investeringar 

(41,6 mnkr). De senaste årens ökade investeringstakt medför att avskrivningar och 

nedskrivningar har ökat. I förhållande till 2017 är ökningen 5,5 mnkr. De finansiella intäkterna 

har ökat något beroende på valutakursvinster, medan de finansiella kostnaderna i stort sett ligger 

kvar på en oförändrad nivå. 

Det totala antalet timmar i verksamheten har ökat mellan år 2018 och 2017. I den externa 

forskningsverksamheten har timmarna minskat motsvarande två personår, medan timmarna i 

den interna verksamheten har ökat. Detta är bland annat en följd av den ökade satsningen på 

kompetensutveckling. Den forskningsnära verksamheten har ökat med 13 personår. 

För en mer detaljerad information om det ekonomiska utfallet, se avsnitt 5, Finansiell 

redovisning. 

 

Tabell: Resultaträkning 2018 med jämförelse mot budget samt utfall 2017 

 

  

                                                           
2 Med mediakostnader avses el, värme och kyla. 

Intäkter/kostnader (mnkr) Budget Utfall Utfall

Utf 2018 

jmf med

Utf 2018 

jmf med

2018 2018 2017 budget utfall 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 225,0 229,5 212,3 4,5 17,2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 880,0 846,0 816,6 -34,0 29,4

Intäkter av bidrag 69,0 95,7 91,6 26,7 4,1

Finansiella intäkter 0,7 1,3 0,8 0,6 0,5

Summa Verksamhetens intäkter 1 174,7 1 172,6 1 121,4 -2,1 51,2

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 828,0 792,1 756,3 -35,9 35,7

Kostnader för lokaler 127,0 123,8 124,0 -3,2 -0,3

Övriga driftkostnader 202,0 241,9 190,4 39,9 51,5

Finansiella kostnader 0,7 0,9 0,7 0,2 0,2

Avskrivningar och nedskrivningar 37,0 37,8 32,3 0,8 5,5

Summa Verksamhetens kostnader 1 194,7 1 196,4 1 103,8 1,7 92,6

Verksamhetsutfall -20,0 -23,9 17,5 -3,9 -41,4
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4 Resultatredovisning 
 

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 3 kap. Resultatredovisning, 1§ 

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av 

myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något 

annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende 

på volym och kostnader. Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om 

inte regeringen har beslutat annat. 

______________________________________________________________________________________ 

I årsredovisningen redovisar FOI sin kärnverksamhet i form av Forskningsområden, se avsnitt 4.2. 

Forskningsområden redovisas med intäkter och kostnader. Inom respektive forskningsområde redovisas 

prestationerna som exempel. 

FOI redovisar däröver sin verksamhet i två dimensioner; ur ett kunskapsperspektiv, se Verksamhet (4.1), och ur 

ett uppdragsgivarperspektiv, se Marknadsområden (4.3). 

 

4.1 Verksamhet 

Instruktionen 

1 § Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt 

utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, ickespridning och internationell säkerhet. 

Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. 

Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalité. Kvinnors och 

mäns villkor ska belysas och analyseras när det är relevant. 

Regleringsbrev 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera 

genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. 

1. Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap 

Återrapportering 

Verksamhetens resultat ska redovisas tillsammans med en bedömning av resultatens relevans, kvalitet och 

vetenskaplighet. 

Under avsnitt 4.1 redovisas och bedöms resultatens kvalitet och vetenskaplighet. 

FOI är Sveriges största samlade forskningsorganisation för totalförsvarets3 behov och för behov 

kopplade till samhällets krisberedskap. De grundläggande kompetenser som behövs för att 

stödja totalförsvaret tillämpas också för att stärka samhällets säkerhet.  

För att FOI ska kunna vara strategiskt betydelsefullt över tiden, i takt med att teknik och metoder 

samt uppdragsgivarnas behov förändras, måste FOI:s forskningsbaserade kunskap ständigt 

utvecklas. Detta sker genom kunskapsuppbyggande uppdrag inom de sammanhållna s.k. FoT4 

-beställningarna från Försvarsmakten och i de anslagsfinansierade projekten från Försvars- och 

Utrikesdepartementen samt genom uppdrag från forskningsfinansiärer och andra 

uppdragsgivare. Denna verksamhet är en grundförutsättning för att FOI såväl idag som i 

                                                           
3 Det militära och civila försvaret sammantaget bildar totalförsvaret. 
4 Forskning och teknikutveckling 
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framtiden ska kunna ge forskningsbaserat stöd till sina uppdragsgivare. Den 

kunskapstillämpande verksamheten sker både i enskilda uppdrag (främst från Försvarsmakten, 

FMV och MSB) och i anslagsfinansierad verksamhet. 

År 2018 utgjorde kunskapsuppbyggande verksamhet 51 procent (595 mnkr) medan 

kunskapstillämpning utgjorde 49 procent (578 mnkr) av FOI:s totala verksamhet. Fördelningen 

varierar mellan olika områden. Den kunskapsuppbyggande verksamheten har ökat något i andel 

av den totala verksamheten jämfört med 2017 och 2016. Den största ökningen jämfört med 

2017 utgörs av ökade beställningar inom Försvarsmaktens samlingsbeställningar FoT, men 

kunskapsuppbyggande verksamhet inom anslag som beviljats FOI har också ökat. 

Den slutliga nyttan och effekten av FOI:s leveranser värderas av uppdragsgivarna. Forskningen 

är till sin natur sådan att det finns en fördröjning mellan att resultat produceras till dess att nyttan 

av dessa kan värderas fullt ut. Av detta skäl redovisas exempel på olika typer av nytta för 

uppdragsgivare, slutprestationer till uppdragsgivare, rapportproduktion och samverkan med 

universitet och högskolor. Av avsnitt 4.2 framgår exempel på prestationer som visar hur FOI:s 

kunskap nyttiggörs för dess uppdragsgivare. 

 

Tabell: Verksamhet enligt kunskapsmodellen i tkr 

 

 

4.1.1 Vetenskaplig kvalitet 

Den vetenskapliga kvaliteten i FOI:s verksamhet säkerställs dels genom publicering i 

internationella tidskrifter och vid konferenser, dels genom internationella vetenskapliga 

utvärderingar. En hög internationell publiceringsgrad är viktig, både för att säkerställa att 

forskningen håller god internationell klass och för att öppna vägen för nya forskningsuppdrag 

och internationella samarbeten. 

Under året har FOI planerat för genomförande av en internationell utvärdering av 

forskningsverksamheten inom CBRN-området under 2019.  

Under 2018 producerade FOI 725 rapporter och memon till uppdragsgivare att jämföra med 

801 under 2017 och 743 under 2016. Antalet rapporter och memo till uppdragsgivare är färre 

än 2017. En anledning till detta är att projektvisa årsrapporter inte efterfrågats inom CBRN-

området. Vidare är antalet faktureringsgrundande leveranser som beställts av Försvarsmakten 

inom FoT-beställningarna och levererats från FOI lägre 2018 än år 2016 och år 2017. Det 

minskade antalet rapporter inom FoT-beställningarna är följden av en medveten ambition att 

detaljerat dokumentera genomförd verksamhet, tekniska beskrivningar, beräkningar och 

resultat i interna dokumentationsserier, medan rapporteringen till uppdragsgivaren 

företrädesvis ska sätta de slutliga resultaten i ett för uppdragsgivaren relevant sammanhang. 

Inom rapporteringen till uppdragsgivare har FOI-memon uppgått till 62 procent. FOI Memo 

utgör kortare avrapporteringar till uppdragsgivare såsom redovisning av genomfört arbete, 

huvudresultat och dess implikationer och är den huvudsakliga rapporteringsformen för 

kunskapstillämpande verksamhet. Andelen Memo är på samma nivå som 2017 men lägre än 

2016 (64 procent), vilket är i linje med att andelen kunskapsuppbyggande verksamhet har ökat.  

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

2018 anslag avg m.m. 2018 anslag avg m.m. 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016

Kunskapsuppbyggande 

verksamhet 594 693 145 565 449 128 -609 699 -145 565 -464 133 -15 006 549 203 -546 419 2 784 534 784 -518 786 15 998

Kunskapstillämpande 

verksamhet 577 863 83 932 493 931 -586 747 -83 932 -502 815 -8 884 572 186 -557 425 14 761 590 570 -564 990 25 580

Totalt FOI 1 172 556 229 497 943 058 -1 196 446 -229 497 -966 948 -23 890 1 121 389 -1 103 844 17 545 1 125 354 -1 083 776 41 578
varav anslagsverksamhet 

FOI 229 497 229 497 0 -229 497 -229 497 0 0 212 327 -212 327 0 209 154 -209 154 0

Verksamhet, tkr
varav intäkter av varav kostnader av 
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FOI:s externa vetenskapliga publicering 2018 har uppgått till 147 artiklar och konferensbidrag 

jämfört med 147 för 2017 respektive 181 för 2016.5 Antalet artiklar och konferensbidrag är 

desamma som 2017, men lägre än 2016. Detta beror på flera faktorer. En sådan faktor är att det 

efterfrågas och produceras ofta fler vetenskapliga artiklar och konferensbidrag inom EU-

projekt, jämfört med andra projekttyper. Då omfattningen av EU-projekt har minskat, har också 

antalet publikationer minskat. Se vidare avsnitt 4.3.6. 

 

Figur: Antal skriftlig dokumentation 

 

 

4.1.2 Kunskapsuppbyggnad 

FOI fungerar som kunskapsbärare för sina uppdragsgivare genom att bygga upp och förvalta 

forskningsbaserad kunskap inom FOI:s forskningsområden. Tillsammans med domänkunskap 

inom försvar och säkerhet tillämpas kunskapen sedan för uppdragsgivarnas olika behov på såväl 

kort som lång sikt. Eftersom teknik och metoder kontinuerligt utvecklas måste också kunskapen 

ständigt utvecklas för att FOI ska kunna vara till nytta över tiden. Den kunskapsuppbyggande 

verksamheten vid FOI inriktas för att kunna stödja uppdragsgivarnas kunskapsbehov i ett 

långsiktigt perspektiv.   

Kunskapsuppbyggnaden sker huvudsakligen inom de sammanhållna FoT-beställningarna från 

Försvarsmakten och i verksamhet finansierad genom anslag från Försvars- och Utrikes-

departementen samt genom bidrag från forskningsfinansiärer. Inriktningen6 av FOI:s forskning 

inom FoT-beställningarna utgår från Försvarsmaktens långsiktiga förmågebehov. Den 

anslagsfinansierade forskningen inriktas så att FOI i ett långsiktigt perspektiv ska kunna stödja 

berörda departement och myndigheter inom myndighetens expertområden (se nedan). Bidrag 

från forskningsfinansiärer söks inom områden som medverkar till att komplettera och stärka 

FOI:s kunskapsbas. 

Den forskningsbaserade kunskapsuppbyggnaden utgör basen och är en nödvändig förutsättning 

för tillämpningen på uppdragsgivarnas specifika problem. För att kunna garantera kvaliteten på 

                                                           
5 Med extern vetenskaplig publicering avses vetenskapliga artiklar publicerade i tidskrifter med granskningsförfarande (peer 

review) och arbeten publicerade i s.k. proceedings från vetenskapliga konferenser där forskare från FOI deltagit och presenterat 

sin forskning. 
6 Försvarsmakten prioriterar i första hand forskning inom s.k. integritetskritiska områden, inom områden utpekade som 

väsentliga säkerhetsintressen och slutligen för att utveckla en nationell kunskapsbank för Försvarsmaktens behov. 
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den samlade kunskapen, sker vetenskaplig publicering, vilket innebär en jämförelse och 

värdering mot den övriga vetenskapliga världen. En tillräckligt god kvalitet är också 

förutsättningsskapande för samarbeten och samverkan med andra, något som ger FOI tillgång 

till ytterligare kunskap att tillämpa för uppdragsgivarnas behov. 

Den kunskapsuppbyggande verksamheten dokumenteras och rapporteras företrädesvis som 

skriftliga rapporter till uppdragsgivare, vetenskapliga artiklar samt konferensbidrag. 

Rapportering sker också i andra former, exempelvis genom seminarier, demonstrationer, 

kunddagar och workshops, vilket illustrerar FOI:s funktion som kunskapsbank och 

kunskapsförmedlare för uppdragsgivarna. Den största enskilda delen av den kunskaps-

uppbyggande verksamheten utgörs av Försvarsmaktens s.k. FoT-beställning. FOI:s kunskaps-

uppbyggande verksamhet inom denna beställning omfattade 2018 projekt inom FoT-områdena 

Militära professionen, Ledning och MSI (Människa-System-Interaktion), Sensorer och 

signaturanpassning, Undervattensteknik, Vapen och Skydd, Telekrig, Operationer i 

cyberdomänen samt Flygsystem.  

Bidrag från forskningsfinansiärer fås i konkurrens i öppet utlysta program. År 2018 uppgick 

andelen till ca 15 procent av den kunskapsuppbyggande verksamheten, vilket ska jämföras med 

17 procent år 2017 och 19 procent år 2016. Bidragsverksamhetens andel av den 

kunskapsuppbyggande verksamheten har sjunkit som en naturlig konsekvens av rådande 

resursläge och myndighetens prioritering av kunskapsuppbyggande uppdrag från 

Försvarsmakten. Se vidare avsnitt 4.3.6. 

 

Tabell: Kunskapsuppbyggande verksamhet i tkr 

 
1) Här ingår FoT-beställning samt koncernuppdrag från Försvarsmakten. 

Anslaget 1:9 ap. 2, Forskning inom CBRN-området är avsett för långsiktig 

kunskapsuppbyggande forskning avseende skydd mot och hot från kemiska, biologiska och 

radioaktiva ämnen samt kärnvapen. FOI ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter 

och regeringen stöd och råd, t.ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid 

t.ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 

111,5 mnkr. Utfallet uppgick 2018 till 112,5 mnkr. Se vidare avsnitt 4.2.2 samt bilaga 1.  

För Utrikesdepartementets behov av CBRN-kompetens avseende nedrustnings- och 

ickespridningsfrågor sker kunskapsuppbyggnad inom anslaget 1:6 ap. 4. Regleringsbrevet 

fastställer att högst 23,4 mnkr av tilldelade medel får användas för att finansiera 

vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten vid 

FOI. Utfallet 2018 uppgick till 23,9 mnkr. Se vidare avsnitt 4.2.2 samt bilaga 2. 

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

2018 anslag avg m.m. 2018 anslag avg m.m. 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016

Extern kunskaps-

uppbyggande 

verksamhet1) 357 495 0 357 495 -373 688 0 -373 688 -16 193 325 645 -313 477 12 168 309 478 -283 551 25 927

Bidragsverksamhet 91 633 0 91 633 -90 445 0 -90 445 1 187 91 131 -100 516 -9 384 100 254 -110 183 -9 929

Fö 1:9 ap. 2 Forskning 

inom CBRN-området 112 528 112 528 0 -112 528 -112 528 0 0 108 740 -108 740 0 108 229 -108 229 0
Fö 1:9 ap. 3 Polisens 

verksamhetsområden 5 303 5 303 0 -5 303 -5 303 0 0 4 977 -4 977 0 0 0 0

UD 1:6 ap. 4 

Grundkompetens och 

infrastruktur 23 935 23 935 0 -23 935 -23 935 0 0 17 259 -17 259 0 16 823 -16 823 0

Ku 6:1 ap.2 Allmänna val 

och demokrati 3 800 3 800 0 -3 800 -3 800 0 1 450 -1 450 0 0 0

S:a anslagsverksamhet 145 565 145 565 0 -145 565 -145 565 0 0 132 426 -132 426 0 125 052 -125 052 0

S:a 

kunskapsuppbyggande 

verksamhet 594 693 145 565 449 128 -609 699 -145 565 -464 133 -15 006 549 203 -546 419 2 784 534 784 -518 786 15 998

varav intäkter av varav kostnader av 
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Kunskapsuppbyggande verksamhet sker även inom anslaget 1.9 ap. 1, Säkerhets- och 

försvarspolitisk forskning och analys. Kunskapsuppbyggande verksamhet inom detta anslag 

särredovisas inte, se vidare avsnitt 4.1.3 samt bilaga 3. 

Kunskapsuppbyggande verksamhet inom anslaget 1.9 ap.3 Polisens verksamhetsområden 

syftar till kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens 

verksamhetsområden. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 5,1 mnkr. Utfallet uppgick 

2018 till 5,3 mnkr. Se vidare avsnitt 4.4.10. 

Kunskapsuppbyggande verksamhet sker även inom anslaget 6:1 ap.2 Allmänna val och 

demokrati. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet uppgick initialt till 1,4 mnkr, men utökades 

genom regeringsbeslut i februari 2018 till totalt 3,8 mnkr. Utfallet uppgick till 3,8 mnkr. Se 

vidare avsnitt 4.4.10. 

 

4.1.2.1 FoT-beställningar 

De sammanhållna FoT-beställningarna från Försvarsmakten är den största enskilda 

finansieringskällan för FOI:s kunskapsuppbyggande verksamhet och uppgick 2018 till 320,8 

mnkr. FoT-beställningarna utgör kunskapsutveckling, som möjliggör expertstöd till alla faser i 

Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet, från tidiga konceptstudier via materielanskaffning till 

stöd under insatser.  

 

Tabell: Leveranser från projekten inom samlingsbeställning FoT, till Försvarsmakten, i antal och i 

procent 

 

Anm.: Från och med 2016 ingår tidigare FoT-området Modellering och simulering i koncernstödsuppdraget, men har ändå räknats in i 

tabellen. Leveranser inom FoT Undsäk-programet är ej inräknade ovan. 

Det totala antalet faktureringsgrundande leveranser som beställts av Försvarsmakten inom FoT-

beställningen och levererats från FOI har minskat år 2018 jämfört med år 2016 och år 2017. 

Förändringen utgörs i huvudsak av minskat antal FOI rapporter och konferensbidrag. 

Minskningen av antalet FOI rapporter är en följd av ambitionen inom FoT-beställningarna att 

detaljerat dokumentera genomförd verksamhet, tekniska beskrivningar, beräkningar och 

resultat i FOI interna dokumentationsserier, medan rapporteringen till uppdragsgivaren 

företrädesvis ska sätta de slutliga resultaten i ett för uppdragsgivaren relevant sammanhang. 

Minskningen av antalet leveranser i form av konferensbidrag är avsiktlig då denna typ av 

leverans är olämplig att använda som faktureringsgrundande leverans. För övriga leveranstyper 

är skillnaderna i antal mellan åren liten och främst en följd av en naturlig årsvis fluktuation då 

projekt normalt bedrivs under 3 år och såväl leveransintensiteten som typen av leveranser 

förändras successivt.  

 

FOI Rapporter 57 86 80 45% 57% 50%

Konferensbidrag o. dyl. 1 4 14 1% 3% 9%

FOI Memo, ej lägesrapporter 29 23 27 23% 15% 17%

FOI Memo, lägesrapporter 16 11 15 12% 7% 9%

Muntliga presentationer, demonstrationer, workshops, seminarier 21 24 19 16% 16% 12%

Övrigt 4 3 5 3% 2% 3%

Totalt 128 151 160 100% 100% 100%

2016 20162017 20172018 2018
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4.1.3 Kunskapstillämpning 

Kunskapstillämpning innebär omsättning och nyttiggörande av uppbyggd kunskap, dvs. att FOI 

med sin kompetens, i ett kortare perspektiv, hjälper uppdragsgivarna att lösa olika typer av 

problem och frågeställningar. Den kunskapstillämpande verksamheten utgår från uppdrags-

givarnas aktuella behov och därmed kan innehåll och inriktning variera från år till år. 

Kunskapstillämpning omfattar såväl enskilda uppdrag som anslagsfinansierad verksamhet. 

Ytterligare exempel på kunskapstillämpande uppdrag, utöver vad som står nedan, återfinns i 

kapitel 4.2 Forskningsområden. Den faktiska kunskapsöverföringen sker dels genom skriftlig 

rapportering och seminarier, men också genom att FOI deltar i uppdragsgivarnas verksamhet, 

både direkt i uppdragsgivarnas processer och i s.k. integrerade projektteam (IPT) och 

utbildningar.  

Kunskapstillämpande verksamhet omfattar nyttiggörandet av bl.a. den kunskap som byggs upp 

inom Försvarsmaktens samlingsbeställning. Detta sker huvudsakligen i uppdrag från 

Försvarsmakten och FMV inom ramen för förbands- och förmågeutvecklingen. 

Kunskapstillämpning omfattar många olika sorters uppdrag. Det kan röra sig om kurser inom 

olika områden, stöd avseende värdering och kravställning i materielförsörjningen eller stöd till 

Försvarsmaktens insatser såväl inför som under och efter ett uppdrag. I kunskapstillämpande 

uppdrag integreras ofta kunskap från ett flertal olika forskningsområden för att svara på de 

aktuella frågeställningarna. Ytterligare exempel på kunskapstillämpning är det vetenskapligt 

baserade metodstöd som levereras av operationsanalytiker hos Försvarsmakten. Därutöver 

driver FOI Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC) som är en världsledande 

simuleringsanläggning för bemannad luftstrid och taktikutveckling. FOI bidrar även med 

expertkompetens till olika myndigheter avseende svensk krisberedskap och uppbyggnaden av 

det civila försvaret. 

 

Tabell: Kunskapstillämpande verksamhet i tkr 

 

Inom anslaget 1.9 ap. 1 har stöd lämnats till Försvarsdepartementet i form av verksamhetsnära 

studier samt analys- och expertstöd. Stödet avser säkerhetspolitisk och strategisk analys samt 

utveckling av försvar och krishanteringsförmåga. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 

53,2 mnkr. Utfallet uppgick till 56,3 mnkr. Återrapportering enligt bilaga 3.  

Anslaget 1:9 ap. 4 har utnyttjats främst för att stödja Regeringskansliet och för att initiera och 

följa upp projektsamverkan för drygt tvåhundra avtal och avtalsförslag, samt för att säkerställa 

samråd, tillstånd m.m. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 10,6 mnkr. Utfallet uppgick 

2018 till 10,5 mnkr. 

Anslaget från Utrikesdepartementet (1.6 ap. 4) får, enligt regleringsbrevet, också användas för 

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

2018 anslag avg m.m. 2018 anslag avg m.m. 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016

Extern kunskaps-

tillämpande verksamhet 493 931 0 493 931 -502 815 0 -502 815 -8 884 492 285 -477 524 14 761 506 468 -480 888 25 580

Fö 1:9 ap. 1 Säkerhets- 

och försvarspolitisk 

forskning och analys 56 267 56 267 0 -56 267 -56 267 0 0 49 902 -49 902 0 50 677 -50 677 0

Fö 1:9 ap. 4 

Internationell 

verksamhet och 

exportstöd 
10 503 10 503 0 -10 503 -10 503 0 0 12 676 -12 676 0 16 408 -16 408 0

UD 1:6 ap. 4 Alla program 

exkl. Grundkompetens 

och infrastruktur 17 161 17 161 0 -17 161 -17 161 0 0 17 323 -17 323 0 17 018 -17 018 0

S:a anslagsverksamhet 83 932 83 932 0 -83 932 -83 932 0 0 79 901 -79 901 0 84 102 -84 102 0

S:a kunskapstillämpande 

verksamhet
577 863 83 932 493 931 -586 747 -83 932 -502 815 -8 884 572 186 -557 425 14 761 590 570 -564 990 25 580

varav kostnader av varav intäkter av 
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kunskapstillämpande verksamhet. Kunskapstillämpning sker huvudsakligen genom direktstöd 

till Utrikesdepartementet i ickespridnings- och nedrustningsfrågor inom CBRN-området samt 

avseende rymd- och missilfrågor. Utfallet uppgick till 17,2 mnkr. Delområden inom vilka stöd 

ska kunna lämnas är preciserade i FOI:s regleringsbrev. Stöd har lämnats dels i form av 

skriftliga underlag som svar på direkta frågor, men också genom tekniskt expertstöd gällande 

nationellt exportkontrollarbete och multilaterala exportkontrollregimer. När det gäller kemiska 

vapen har underlag och bedömningar av händelserna i Syrien (Douma) och Storbritannien 

(Salisbury) och bedömningar av OPCW7:'s arbete och rapporter därifrån. Inom verifikation, 

nedrustning och ickespridning relaterat till kärnvapen kan speciellt nämnas tekniskt stöd 

angående Nordkoreas kärnvapenprogram och den eventuella s.k. "denukleariseringen", samt 

tekniskt stöd med deltagande på plats till NPT8:s pågående översynscykel, speciellt NPT 

PrepCom 20189 samt deltagande i CTBTO10 Preparatory Commissions Working Group B i 

Wien. Inom området biologiska vapen har stöd bland annat lämnats i form av underlag om 

syntetisk biologi inför ett 1540-event i New York i oktober kopplat till Global Partnership samt 

ett konceptpapper om UNSGM11 Capstone-övning. 

Inom rymdområdet har stöd lämnats vid framtagandet av den nationella rymdstrategin (En 

strategi för svensk rymdverksamhet, Skr. 2017/18:259), stöd till UD under förhandlingar i 

COPUOS12 (FN:s rymdkommitté) kring nya riktlinjer för ett långsiktigt hållbart nyttjande av 

rymden, samt till Nedrustningskonferensen i Geneve. Inom missilområdet har bland annat 

deltagande skett i Missile Technology Control Regime Technical Experts Meeting (MTCR 

TEM) och stöd har lämnats inför årsmöte i Haagkoden (Hague Code of Conduct Against 

Ballistic Missile Proliferation, HCoC) i maj i Wien. 

  

                                                           
7 OPCW – Organization for the Prohibition of Chemical är den internationella organisationen för övervakning av efterlevnad 

av Konventionen om kemiska vapen. 
8 NPT- Nuclear Non-Proliferation Treaty. 
9 2018 Preparatory Committee for the 2020 Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference. 
10 CTBT - Comprehensive Test Ban Treaty. 
11 UNSGM - United Nations Secretary-General’s Mechanism of alleged use of chemical and biological weapons. 
12 Committee on Peaceful Uses of Outer Space. 
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4.2 Forskningsområden 

 
Inledning 

FOI:s verksamhet delas in i elva olika forskningsområden som speglar huvuduppdragsgivarnas 

långsiktiga kunskapsbehov. Flera områden är integritetskritiska, dvs. den kunskap som 

utvecklas är endast tillgänglig genom egen forskning och är nödvändig för oberoende 

beslutsfattande. Dessa områden rymmer också verksamhet som omfattas av sekretess. Inom 

alla forskningsområden sker både långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapstillämpning. 

Kunskapsuppbyggnaden möjliggör kunskapstillämpning, t.ex. i form av expertstöd till alla faser 

i Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet, från tidiga konceptstudier via materielanskaffning 

och annan förmågeutveckling till stöd under insatser. I sådana kunskapstillämpande uppdrag 

bidrar ofta forskningsresultat från flera olika områden exempelvis för värdering och 

kravställning. I följande stycken beskrivs kortfattat, per forskningsområde, inriktning och 

innehåll samt behov hos uppdragsgivarna, idag och i framtiden, som verksamheten stödjer. 

Exempel på kunskapstillämpning ges för varje område. 

 

Tabell: Forskningsområden i tkr 

 

 

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Beslutsstödssystem och informationsfusion 46 024 -45 965 46 752 -47 809 55 235 -56 366

CBRN-frågor och icke-spridning 233 329 -232 909 220 210 -222 563 222 664 -225 808

Flygteknik och luftstridssimulering 74 730 -73 839 60 189 -59 441 58 323 -57 940

Informationssäkerhet och kommunikation 61 498 -61 389 63 583 -63 943 69 627 -70 704

Krisberedskap och samhällssäkerhet 24 387 -27 244 35 582 -47 367 56 454 -49 661

Metod- och utredningsstöd 113 651 -106 655 113 636 -104 051 87 381 -96 141

Sensorer och signaturanpassning 105 615 -105 948 97 797 -99 884 106 186 -106 183

Säkerhetspolitik 36 639 -36 640 34 257 -34 324 34 806 -34 949

Telekrig 150 038 -150 676 143 418 -144 302 130 225 -131 535

Undervattensforskning 87 979 -92 475 83 850 -84 807 81 353 -82 520

Vapen, skydd och säkerhet 180 565 -176 875 164 933 -166 171 161 499 -166 587

Övrigt 1)
58 101 -85 831 57 182 -29 182 61 601 -5 382

Totalt 1 172 556 -1 196 446 1 121 389 -1 103 844 1 125 354 -1 083 776

1) Området Övrigt innefattar projekt som inte direkt kan härledas till något av forskningsområdena, såsom främst interna projekt
 - exempelvis lednings- och stödverksamhet.

201620172018

Regleringsbrev 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera 

genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. 

1. Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap 

Återrapportering 

Verksamhetens resultat ska redovisas tillsammans med en bedömning av resultatens relevans, kvalitet och 

vetenskaplighet. 

_____________________________________________________________________________________ 

Under avsnitt 4.2 redovisas och bedöms resultatens relevans. 
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4.2.1 Beslutsstödssystem och informationsfusion 

Verksamheten inom området Beslutsstödssystem och informationsfusion bidrar till 

utvecklingen av verktyg och metodik som stödjer analytiker och beslutsfattare att effektivt tolka 

information och fatta välgrundade beslut. Området omfattar också frågeställningar relaterade 

till MTO13 . Dessa frågeställningar rör sociotekniska system, där förståelse för relationen mellan 

människa, teknik och organisation är central för att lyckas skapa och vidmakthålla fungerande 

verksamheter och funktioner avseende exempelvis ledning.  

Inom delområdet Beslutsstödssystem bedrivs forskning avseende verktyg, algoritmer och 

metodik som kan nyttjas för analys av stora datamängder samt för sammanställning och 

presentation av den relevanta informationen. Forskningen syftar till att skapa bättre 

förutsättningar för Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare att dra nytta av de stora mängder 

information som ofta finns tillgängliga. Aktuella forskningsfrågor innefattar hur modern 

informationsteknik i kombination med avancerade metoder och algoritmer kan nyttjas för 

underrättelseinhämtning, samt hur AI14-metodik kan nyttjas i försvarsorienterade system och 

vilka egenskaper hos AI som behöver beaktas särskilt vid nyttjande i försvarsorienterade 

system. 

Aktuell kunskapstillämpning omfattar bland annat en studie som har genomförts på uppdrag av 

FMV för att utreda hur AI kan användas för beslutsstöd i ledningssystem. På uppdrag av 

Försvarsmakten har en studie om hur AI skulle kunna användas för att stödja arbetet i militära 

staber genomförts. Ett antal möjliga tillämpningar av AI har analyserats med avseende på 

genomförbarhet, risker och förväntat tillfört värde. Ytterligare en AI-relaterad studie som 

genomförts på uppdrag av MSB har syftat till att utreda hur användandet av AI för olika 

tillämpningar – såväl i vanliga system, i säkerhetslösningar som av illasinnade aktörer – kan 

tänkas påverka förutsättningarna för arbetet med informations- och cybersäkerhet. Vidare har 

våldsbejakande extremism och olika former av hatbudskap i digitala miljöer analyserats. 

Studier avseende autonoma miljöers närvaro på nätet, en kunskapsöversikt om Muslimska 

brödraskapet samt en studie om terrorgruppen Islamiska statens digitala propaganda har 

genomförts. På uppdrag av MSB genomfördes studier av digitala diskussioner om 

riksdagsvalet.  

Inom delområdet MTO är de huvudsakliga frågeställningarna (1) hur ska komplexa system 

utvecklas, förvaltas och avvecklas, (2) hur kan ledningsfunktioner och -system utformas så att 

dessa motsvarar verksamhetens behov av ledning, samt (3) hur ska gränssnitt mellan människor 

och teknik utformas så att människors förmågor och tekniska möjligheter nyttjas så långt som 

möjligt. Den snabba utvecklingen inom AI och automation ökar ytterligare behovet av MTO-

kunskap, för att utreda konsekvenser och behov som uppstår när tekniken går från att vara ett 

verktyg till lagmedlem. 

Aktuell kunskapstillämpning omfattar bland annat gränssnittsanalyser på sensorsystem på 

uppdrag av FMV. Vidare har FOI bidragit till utveckling av ett koncept för ledning av militära 

operationer med sikte på 2035 inom ramen för Försvarsmaktens Huvudstudie Ledning. På 

uppdrag av Försvarsmakten har stöd avseende konceptstudier om förstärkning av mänsklig 

förmåga (Human Performance Enhancement) och till strukturering av områdena Förstärkning 

av mänsklig förmåga och Optimering av mänsklig förmåga lämnats. 

På uppdrag av MSB har underlag till en vägledning för kommunala räddningstjänsters 

användning av obemannade luftfartygssystem tagits fram. På uppdrag av MSB stödjer FOI 

också utveckling av den svenska krisberedskapsförmågan genom att utveckla 

                                                           
13 Människa, Teknik, Organisation 
14 Artificiell intelligens 
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krisberedskapssystemets förmåga att lära från tvärsektoriella övningar. Uppdrag från MSB 

omfattar också stöd till polisen med att utveckla samverkan mellan myndigheter med 

bevakningsansvar avseende sensorer och sensordata, liksom stöd åt Swedavia avseende 

ansatser för förstärkt återkoppling från övningar avseende större tillbud vid flygplatser. FOI har 

också bidragit till utformning och utvärdering av riktlinjer för att öka resiliensen hos 

krishanteringsaktörer inom ramen för EU-projektet DARWIN.  

 

4.2.2 CBRN-frågor och icke-spridning 

Området omfattar forskning kring hot från och skydd mot kemiska, biologiska och radioaktiva 

ämnen samt kärnvapen, liksom delområdena Rymdfrågor och Missilfrågor. Forskningen inom 

området ska säkerställa långsiktig kunskapsuppbyggnad inom CBRN-området och är en 

förutsättning för att kunna bibehålla och utveckla en strategisk kompetens för att bidra till 

Försvarsmaktens långsiktiga förmågeutveckling, utgöra ett stöd för totalförsvaret samt bidra till 

att stärka samhällets krisberedskap inom CBRN-området. Forskningen inom området bidrar 

också till att utveckla tekniskt stöd och vetenskapliga metoder för att verifiera efterlevnaden av 

olika nedrustnings- och provstoppsavtal, som ett led i Sveriges ansträngningar att bidra 

självständigt och konstruktivt till internationella samfundets nedrustnings- och 

ickespridningssträvanden. Området omfattar även delområdena Rymdfrågor och Missilfrågor. 

Inom CBRN-området bedrivs forskning kring ett antal olika frågeställningar. En inriktning rör 

hot- och riskbedömningar kring aktörer och hotämnen samt forskning som syftar till att 

reducera hälsorisker vid insatser och övningar. Kunskapsutvecklingen kring potentiella BC-

hotämnen är fokuserad på nya hot såsom exempelvis inkapaciterande ämnen och nya tänkbara 

produktionsmetoder. Forskningen kring kärnvapen behandlar frågor kring nedrustning och 

ickespridning, men det försämrade omvärldsläget har också medfört ett förnyat fokus på verkan 

och skydd mot kärnvapen. Vidare bedrivs forskning för att tillhandahålla expertkunskap till 

Utrikesdepartementets arbete med nedrustning och ickespridning rörande såväl biologiska som 

kemiska vapen. Stödet efterfrågas i arbetet med B-vapenkonventionen (BTWC15), 

Kemvapenkonventionen (CWC16) och Australiengruppen. Forskningen omfattar även 

indikering inom B- och C-områdena liksom R-detektion och dosimetri. Forskningen omfattar 

också utveckling av beräkningsmodeller för att bättre kunna prediktera och analysera spridning 

av CBR-ämnen i luft såväl som mark och vatten, liksom strategisk metodutveckling kring 

provtagning, upparbetning och analys av CBR-ämnen. FOI arbetar också med att utveckla 

laboratoriekapaciteten för verifikation av påstådd användning av kemiska vapen, en fråga som 

varit aktuell på senare år. En annan forskningsinriktning är utveckling av analytisk förmåga att 

upptäcka och verifiera statliga och ickestatliga aktörers brott mot BTWC. Vidare studeras 

toxikologiska effekter samt vilka spår, i form av exponerings- eller effektmarkörer, en kemisk 

exponering lämnar efter sig. Verksamheten sker stegvis där nya ämneskategorier ligger i fokus, 

och valet av dessa görs tillsammans med den hotrelaterade verksamheten. Andra 

forskningsfrågor rör fysiskt skydd inom B- och C-områdena liksom kunskapsutveckling för att 

höja saneringsförmågan för både civila och militära ändamål. 

Utvecklingen på rymdområdet är snabb avseende såväl ny teknik som säkerhetspolitiska 

förändringar. Detta medför både möjligheter för militär förmågeutveckling som risker för och 

hot mot svensk säkerhet. Forskningen bidrar till att tillhandahålla en allmän systemkännedom 

och en förståelse för rymdfrågornas implikationer i säkerhetspolitiska sammanhang, samt till 

                                                           
15 BTWC, Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and 

Toxin Weapons and on their Destruction. 
16 CWC, Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on 

Their Destruction. 
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att bygga tillämpad kunskap inom specifika områden med relevans för Försvarsmaktens 

förmågeutveckling. 

Forskningen inom delområdet Missilfrågor omfattar andra länders robotutvecklingsprogram, 

relevant robotteknik t.ex. framdrivningsteknik, strukturmekanik eller styrning och navigering. 

Av särskilt intresse är metoder för uppskattning av vapenprestanda avseende såväl räckvidd och 

fart som laddningskapacitet och träffsäkerhet. Vidare omfattas utvecklingen av hypersoniska 

vapen och utvecklingen av missilförsvar.  

Kunskapstillämpning sker på olika vis, dels genom direkta uppdrag till FOI, dels genom 

gemensamma utvecklingsprojekt (via anslag 2:4 Krisberedskap), studier eller s.k. 

transferuppdrag från Försvarsmakten. Leveranserna till uppdragsgivarna innefattar bl.a. 

hotbedömningsunderlag, strålskyddsberedskap, tekniskt expertstöd rörande nedrustnings- och 

ickespridningsfrågor, utbildningar av olika slag, test av personligt och kollektivt fysiskt skydd, 

framtagande av scenarier och typfall samt analyser av prover med misstänkt farligt innehåll. 

FOI har haft uppdrag från Kustbevakningen för att stärka Kustbevakningens förmåga att 

genomföra kemikalieinsatser till havs. Under 2018 har FOI både deltagit i och lett flera 

utvecklingsprojekt finansierade via MSB:s anslag 2:4 Krisberedskap, med syfte att utveckla 

och tillämpa kunskap tillsammans med andra civila aktörer inom krisberedskapen, såsom 

Länsstyrelsen i Västernorrland, Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt 

(SVA), MSB, Försvarsmakten, Linköpings universitet, Polismyndigheten och Säpo. 

Under 2018 har även sex transferprojekt genomförts för Försvarsmaktens räkning. Projekten 

omfattade bl.a. framtagande av typfall kärnvapen, stöd till handböcker, utveckling av 

övningsämnen, filtertest, ROP17 Hantering av prover med okänt innehåll och splitt av prover 

samt övning för inomhusträningsanläggning (ITA). 

Inom UD-anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, 

nedrustning och icke-spridning, stödjer FOI med sin tekniska sakkunskap Utrikesdepartementet 

i dess arbete med att driva Sveriges hållning inom nedrustnings- och icke-spridningsfrågor 

rörande kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Stödet omfattar också stöd avseende 

rymd- och missilfrågor. FOI representerar Sverige som tekniska experter i olika arbetsgrupper 

internationellt samt deltar i relevanta vetenskapliga konferenser. Under 2018 kan nämnas aktivt 

deltagande i arbetsgrupper och andra arrangemang inom ramen för provstoppsavtalet för 

kärnvapen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) samt arbete i olika multi- och 

bilaterala fora avseende förutsättningarna för verifikation av kärnvapennedrustning.  

Ett exempel på långsiktig kunskapstillämpning är att FOI, sedan många år, på uppdrag av 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utgör en del av den nationella strålskyddsberedskapen. FOI 

driver för SSM:s räkning ett antal mätstationer och deltar även i beredskapsövningar som syftar 

till att vidmakthålla och utveckla mätförmågan i händelse av en kärnteknisk olycka.  

Kunskapstillämpning inom delområde rymd omfattar expertstöd till både Försvarsmakten och 

Regeringskansliet (UD). Stödet till Utrikesdepartementet har under 2018 främst bedrivits inom 

fora såsom FN:s rymdkommitté och EU. Under 2018 har stöd också lämnats vid framtagandet 

av en nationell svensk rymdstrategi där FOI bistått både Försvars- och Utrikesdepartementen.  

Kunskapstillämpning inom missilområdet omfattade 2018 bl.a. tekniskt expertstöd i samband 

med Sveriges ordförandeskap i den s.k. Haagkoden samt i form av skriftlig rapportering om 

ballistiska missilprogram.  

 

                                                           
17 ROP, Recommended Operation Procedures 
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4.2.3 Flygteknik och luftstridssimulering 

Verksamheten inom området Flygteknik och luftstridssimulering bidrar till att säkerställa 

statens kompetens för långsiktig inriktning och kravställning av militära flygsystem. 

Delområdet Flygteknik omfattar, utöver traditionell flygteknik, också verksamhet syftande till 

kunskapsuppbyggnad inom systemvärdering och metodutveckling för operativ värdering av 

luftstridskrafter. Huvuddelen av tillämpningarna är militära och berör främst stridsflygsystemet 

även om delar av den tekniska verksamheten är generisk och i enstaka projekt används i civila 

projekt. Inom delområdet Luftstridssimulering driver FOI, på uppdrag av Försvarsmakten, 

flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC). FLSC är en simuleringsanläggning för 

bemannad realtidssimulerad luftstrid i en stridsteknisk och taktisk kontext. I FLSC bedrivs 

främst utbildnings- och övningsverksamhet riktad mot piloter och flygstridsledare samt 

lednings- och stabspersonal.  

Forskningen inom delområde Flygteknik utvecklar kunskap och förmåga att analysera flygande 

farkosters egenskaper som exempelvis fart, manöverprestanda och signaturer kopplade till radar 

och infraröda sensorer. Metoderna som utvecklas utgör en viktig komponent i förmågan att 

värdera hotsystem. Under 2018 har ett fokusområde varit aktiva motmedel, liksom utveckling 

av en ny metod för detaljerade studier av förlopp med kraftigt manövrerande flygfarkoster. 

Vidare uppdateras metoder som används för att prognosticera hur mycket ljudtryck (ljudbang) 

som bildas och sprids vid flygning i överljudsfarter. Dessutom bevakas forskningsfronten för 

de teknikområden som berör systemförmåga för militära flygsystem för att skapa metoder och 

verktyg som underlättar arbetet med att studera och analysera vilken påverkan nya tekniska 

förmågor, både egna och motståndarens, får på gällande taktiska ansatser och anvisningar. 

Forskning genomförs också för att utveckla ramverk för luftoperativa värderingar. Forskning 

inom delområdet Luftstridsmodellering är fokuserad på att utveckla och anpassa pedagogiska 

ansatser och metoder för att systematisk utvärdera, planera och följa upp träning och 

träningsresultat. Syftet är att öka effekten av flygträning. Utvecklingsarbete vid FLSC har även 

omfattat utveckling av nyttjandet av olika verktyg i simulatorn, bland annat avseende 

sensormodellering och utvärdering av modeller.  

Inom den kunskapstillämpande verksamheten har FLSC under året genomfört 18 

utbildningsveckor för Försvarsmakten med tonvikt på nationellt försvar. Under året har även 

två veckor riktade mot exportstöd/utländsk kund genomförts samt en vecka med GUG, Gripen 

User Group, med deltagare från ett flertal länder. Totalförsvarsplaneringsåtgärder har påbörjats 

genom deltagande i TATE-möten (taktisk – teknisk samverkansgrupp) där Försvarsmakten 

varit sammankallande. 

FOI har också bidragit med kompetens i Försvarsmaktens arbete med hur JAS39E ska kunna 

uppgraderas förmågemässigt i perioden runt 2030. Detta arbete har skett inom ramen för 

Försvarsmaktens pågående studie ”Framtida stridsflyg 2030-2040”. Vidare har direktstöd 

lämnats till FMV:s projekt Gripen E och FMV ”Test and Evaluation”. FOI har också deltagit 

med flygkompetens i verksamhet beställd av Transportstyrelsen för kartläggning av miljö och 

klimateffekter från flyg. 

 

4.2.4 Informationssäkerhet och kommunikation 

Verksamheten inom området Informationssäkerhet och kommunikation bidrar till säkrare och 

tillförlitligare informations- och kommunikationssystem. Under de senaste decennierna har 

antalet verksamhetskritiska informations- och kommunikationssystem ökat, samtidigt som 

hoten mot dessa system blir allt flera och mer avancerade. Totalförsvaret är beroende av såväl 

civila som militära informationssystem. Området omfattar delområdena Informationssäkerhet 
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och Kommunikation.  

Delområdet Informationssäkerhet syftar till att säkerställa att kraven på informations sekretess, 

riktighet och tillgänglighet uppnås, trots att det finns hotaktörer. Eftersom information i regel 

hanteras av IT-system är egenskaperna hos dessa system centrala, men även människorna som 

använder IT-systemen behöver tillgodose kraven och ha förmåga att hantera dessa system på 

ett säkert sätt. Forskning inom delområdet informationssäkerhet handlar om att svara på vad 

som utgör säkra informationssystemsdesigner, hur angrepp kan upptäckas och hanteras och hur 

angrepp mot informationssystemen bäst genomförs. Svaret på hur angrepp mot 

informationssystemen bäst genomförs behövs i regel för att besvara både vad som utgör säkra 

informationssystemsdesigner och hur angrepp kan upptäckas och hanteras.  

Inom delområdet Kommunikation ligger forskningens fokus på radiokommunikation och de 

särskilda krav som tillkommer i militära tillämpningar jämfört med civila, exempelvis avseende 

krav på störtålighet och avbrottsfrihet. Minskat frekvensutrymme under en rad år och krav på 

redundans och robusthet i kombination med ökat informationsbehov skapar nya förutsättningar 

och forskningsfrågor. Inom området pågår långsiktig forskning om mobila radionät, metoder 

för förbättrad systemintegration på plattformar för reduktion av samlokaliserings- och 

störningsproblem, samt forskning avseende teknik för robusta positionerings-, navigerings- och 

tidstjänster (PNT). 

Aktuell kunskapstillämpning inom delområdet Informationssäkerhet omfattar alla tre 

delfrågorna ovan. Bland annat har förslag tagits fram på hur Försvarsmaktens Krav på 

säkerhetsfunktioner (KSF) kan göras om för att bli mer behovsanpassade. FOI har också 

anordnat kurser och övningar inom incidenthantering för såväl Försvarsmakten som MSB, och 

använt kunskap om hur angrepp genomförs i penetrationstester av kritisk infrastruktur på 

uppdrag av MSB. Kurs- och övningsverksamheten är i dagsläget en viktig metod för att 

överföra forskningsresultat till aktörer i totalförsvaret. FOI har under de senaste åren bidragit 

till att realisera ett antal större övningar kopplade till IT-säkerhet åt Försvarsmakten.  

Aktuell kunskapstillämpning inom delområdet Kommunikation sker främst i form av 

expertstöd. Exempel på expertstöd under året är ubåtskommunikation, där stöd har getts till 

FMV vid både upphandling av ny materiel och på befintliga plattformar. Bedömning av 

störtålighet hos GPS-system18 på olika typer av militära plattformar har genomförts i form av 

störningsövningar och laboratorietester. FOI stödjer med kunskap om hur Försvarsmaktens nya 

taktiska radiosystem, som började införas under 2018, fungerar, för att på bästa sätt kunna 

planera, konfigurera och använda systemet. Detta har skett exempelvis genom tester och 

utvärderingar av taktiska radiosystem. FOI har också bidragit i nationella och internationella 

frekvensdiskussioner avseende framtida militärt frekvensbandsutnyttjande. FOI har också 

bistått Försvarsmakten med information om möjligheterna och riskerna med att använda nästa 

generations mobiltelefonisystem, 5G, i militära tillämpningar. 

 

4.2.5 Krisberedskap och samhällssäkerhet 

FOI arbetar med krisberedskap och samhällssäkerhet utifrån flera perspektiv och med många 

olika aktörer, som myndigheter, organisationer och företag. FOI arbetar dessutom på olika 

nivåer; från den kommunala, via den regionala och nationella, till den europeiska och 

internationella nivån. FOI ger uppdragsgivarna stöd i styrningen och utvecklingen av 

krisberedskapssystemet samt inom övningar där olika aktörer deltar. FOI ger även 

uppdragsgivarna stöd i planeringen till de så kallade bevakningsansvariga myndigheterna inom 

                                                           
18 GPS: Global Positioning System, system som används för positions- och tidstjänster. 
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den återupptagna planeringen för beredskap inom ramen för det civila försvaret.  

Kompetensen inom området handlar om förståelse för samhällets förmåga att agera i fred, kris 

gråzon och krig. Vidare krävs kunskap om sakområden som infrastruktur och dess sårbarheter, 

konventionella hot relaterade till antagonistiskt bruk av vapen och explosivämnen samt hot 

inom cyber och energiområdet. FOI har också expertkunskap om förutsättningar och stöd vid 

krishantering, t.ex. avseende ledning och tekniskt stöd vid ledningsplats. Metodkunskap är 

exempelvis att leda grupper i framtagande av underlag eller spel, för att strukturera problem 

och åskådliggöra förhållanden, likväl som användande av datorbaserade verktyg som kan stödja 

beslutsfattande. 

De huvudsakliga forskningsfrågorna inom krisberedskapsområdet behandlar hur krisbered-

skapsförmågan kan utvecklas, vidmakthållas och värderas. Exempel på viktiga frågor är hur 

tvärsektoriella övningar kan bidra till en stärkt förmåga samt hur samhället kan förhindra och 

motverka antagonistiska attacker med exempelvis explosivämnen och IED19:er.  

De huvudsakliga forskningsfrågorna inom civilt försvar behandlar uppbyggnaden av det civila 

försvaret. En central fråga är hur en förmågebalans mellan det civila och det militära försvaret 

ska uppnås, hur förmågor specifika för det civila försvaret ska kunna utvecklas och balanseras 

mot varandra, hur det civila försvaret kan integreras i de befintliga systemen för krisberedskap 

och hur det civila och militära försvaret kan samverka och stödja varandra. Även hur begreppet 

tröskelförmåga ska definieras och byggas för det civila försvaret är en viktig fråga. 

Tröskelförmågan är ett mått på hur stor det civila samhällets resiliens är, hur stora påfrestningar 

samhället kan utsättas för och fortfarande fungera på en acceptabel nivå. Andra utmaningar 

innefattar gråzonen mellan fredstid och krig med otydligheter i regelverk, beslutsmandat och 

lägesbilder.  

Den största delen av kunskapstillämpningen inom området avser framtagande av strategiska 

beslutsunderlag för Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Under 2018 har FOI genomfört 

fyra studier som rör personalförsörjning för ett nytt civilt försvar, näringslivets roll i 

totalförsvaret samt internationella avtal med betydelse för totalförsvaret och beredskapslager. 

FOI har under året bistått MSB med metodstöd avseende vidareutveckling av det civila 

försvaret och civila aktörers förmåga att stödja Försvarsmakten. FOI har också gett stöd till 

MSB med att planera för och genomföra övningar inom ramen för SAMÖ20 2018 och TFÖ21 

2020. Dessutom har FOI genomfört ett antal studier åt MSB med fokus på civilt försvar och 

cybersäkerhet. FOI har också arbetat med utveckling av framtida metoder för risk- och 

sårbarhetsanalyser för kommuner samt kunskapsuppbyggnad kring polisen och 

Säkerhetspolisens förmåga att bemöta hybrida hot och att agera i gråzon. FOI har hjälpt MSB 

att genomföra myndighetens egen risk- och sårbarhetsanalys. FOI har också utfört uppdrag åt 

andra myndigheter, såsom Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Inom EU-projekten 

SOURCE och DARWIN har FOI bidragit med kompetens inom krisberedskapsområdet. FOI 

har under året deltagit i Samverkansområdet farliga ämnen (SOFÄ).  

Inom EU-projekten ENTRAP och EXERTER har FOI bidragit med kompetens om hur man 

stärker samhällets förmåga att motverka antagonistiska attacker med explosivämnen. 

 

4.2.6 Metod– och utredningsstöd 

Forskningsområdet Metod- och utredningsstöd omfattar metod- och beslutsstöd i form av 

                                                           
19 IED - Improvised Explosive Device 
20 SAMÖ, Samverkansövning 
21 TFÖ, Totalförsvarsövning 
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studier, analyser och direktstöd inom bland annat militärstrategisk ledning och strategisk 

förändring, förmågeutveckling, värdering av förband och system, stöd till övningar samt 

resurseffektivitet. Området omfattar också analyser inom försvarsekonomi och logistik samt 

försvarspolitiska studier. Stödet lämnas både i form av direkt stöd på plats hos uppdragsgivarna 

i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet samt genom projektverksamhet på FOI. 

De övergripande forskningsbehoven inom området rör framför allt metodutveckling och, 

kopplat till detta, utveckling och anpassning av verktyg som stödjer de metoder som används. 

Den forskning som bedrivs ska kunna stödja de operationsanalytiska grupper som arbetar med 

direktstöd till Försvarsmakten. I dagsläget används redan ett antal olika metoder och verktyg 

av de forskare och analytiker som är engagerade inom forskningsområdet. Samtidigt är det 

tydligt att det hos FOI:s internationella samarbetspartners pågår en ständig utveckling av såväl 

nya metoder och verktyg som nya sätt att angripa kända problem. Därför finns det finns ett 

fortsatt behov för FOI att dels bedriva egen forskning på området, dels att följa utvecklingen 

utomlands. 

Aktuell kunskapstillämpning inom området syftar i huvudsak till att stödja Försvarsmakten 

avseende planering, studier, framtagande av beslutsunderlag samt analys och värdering. Stödet 

följer i huvudsak Försvarsmaktens egna processer. Under 2018 har stöd bland annat lämnats till 

HKV PROD avseende fullföljande av PROD balansering och deltagande i huvudstudie 

Ledning. Vidare har stöd lämnats till HKV INS avseende försvarsplanering (inklusive spel) och 

utformning av operationsvärdering GROP. Vidare har stödet till Försvarsmakten inom 

logistikområdet fortsatt. Slutligen har stöd lämnats till HKV LEDS vad gäller fortsatt arbete 

med anledning av perspektivstudiens slutrapport 2018 och uppdragsdialog avseende en 

sammanhängande totalförsvarsplanering. 

I verksamhetens natur ingår att stödja Försvarsmaktens processer så att arbete i dessa genomförs 

med möjlighet till spårbara resultat och att det följer grundläggande krav på vetenskaplig metod 

och stringens. Problemställningarna som området särskilt belyser förändras över tiden och med 

uppdragsgivarnas behov för stunden.  

Under början av 2018 fick FOI i uppdrag av Försvarsberedningen att studera strukturella 

utmaningar för Sveriges militära materiel- och personalförsörjning. Arbetet resulterade i en 

rapport som levererades till Försvarsberedningen i maj. Under 2018 har också en andra rapport 

i serien Defence Economic publicerats. Rapporten beskriver globala försvarsekonomiska 

trender och förutsättningarna för europeisk försvarsindustri.  

Inom försvarspolitiska studier har FOI arbetat med totalförsvar, avskräckning och hotbild samt 

försvarsunderrättelser. Under 2018 har myndigheten studerat lägesbild kopplat till 

gråzonslägen och krig. Vidare har myndigheten löpande lämnat stöd till Försvarsdepartementet 

genom analys av olika viktiga ämnen, bland annat civilplikt, målbild och färdplan för 

totalförsvaret, samt det civila försvarets stöd till Försvarsmakten. En studie om rysk s.k. 

avreglingsförmåga (eng. anti-access/area denial, A2AD) har genomförts. FOI har även 

medverkat i ett forskningsprojekt om tröskelförsvar för mindre stater inom Nato:s 

forskningsorganisation.  

 

4.2.7 Sensorer och signaturanpassning 

Området omfattar sensorer för övervakning och spaning samt signaturanpassning. Sensorforsk-

ningen syftar till att värdera, demonstrera och utveckla ny eller ökad sensorförmåga till stöd för 

försvar och säkerhet. Primärt studeras sensorsystem inom radar- och optikområdet med 

avancerad bild- och signalbehandling samt sensornära datafusion. Inom signaturområdet är 
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verksamheten inriktad mot signaturmodellering och att följa utvecklingen av material och olika 

tekniker som ger möjlighet till anpassning till olika bakgrunder. Verksamheten bedrivs inom 

fyra delområden; Optroniska sensorsystem, Radarsystem, Samverkande sensorer samt 

Signaturanpassning. Verksamheten är av huvudsakligt intresse för militärt försvar. Centrala 

civilförsvarstillämpningar är övervakning och skydd av kritisk infrastruktur. Forskningen har 

experimentell inriktning och bedrivs i ett nära internationellt samarbete, vilket bidrar starkt till 

forskningens bredd.  

Inom delområdet Optroniska sensorsystem är fokus för forskningen nya passiva elektrooptiska 

sensorer, aktiva lasersensorer och sensornära signalbehandling. Exempel på nya sensorer som 

studeras är multi- och hyperspektrala, polarimetriska sensorer, digitala lågljus- och IR-sensorer 

samt laserbaserade fotonräknande sensorer. Alla sensortyperna har potential att ge bättre 

förmåga att verka i mörker och under sämre siktförhållanden. Nya sensortyper genererar stora 

datamängder varför nya autonoma sensorfunktioner behöver utvecklas för att utnyttja 

sensortypernas potential och avlasta sensoroperatörens arbete.  

Inom delområdet Radarsystem är forskningen inriktad mot studier av nya sensortekniker, 

sensorfunktioner och sensornära signalbehandling. Den stora trenden inom radar är 

utvecklingen av gruppantennbaserade radarsystem, AESA (Active Electronically Scanned 

Array). Forskningen innefattar såväl kritiska komponenter som möjligheter att med 

programvara klassificera och målfölja hotobjekt. Ett aktuellt problem är detektionen av små 

mål som UAV. Forskningen rörande SAR (syntetisk aperturradar) är fokuserad mot passiv radar 

vid låga frekvenser för avbildning av fasta och rörliga mål från en flygburen plattform. Passiv 

radar är av vikt då det är ett sätt att undvika utsändning av egna röjande signaler.  

Inom delområdet samverkande sensorer genomförs forskning på systemnivå där 

sensorsamverkan ger ökad förmåga i övervakningsuppgifter och robusthet i måldetektion. 

Forskning bedrivs inom specifika sensortekniker, metoder för automatisk signal- och 

bildbehandling samt sensorfusion, t.ex. studeras och utvärderas nätverksbaserade 

multisensorsystem för att upptäcka, klassificera och följa hot i komplexa 

övervakningssituationer. Forskningen söker fånga upp den snabba civila utvecklingen inom 

maskininlärning för sensornära signal- och bildbehandling. Förutom förbättrad måldetektion 

erbjuder tekniken ett sätt att hantera de stora datamängder som nya sensortyper genererar. 

Spaningens effektivitet och kvalitet kan också ökas genom autonom styrning av sensorer och 

plattformar. I en sensorsystemsimuleringsmiljö utvecklas värderingsmetodik som testas i 

scenarier som tillhandahålls av Försvarsmakten. Under året har effekten av ökad intelligens i 

sensorerna studerats.  

Inom delområdet Signaturanpassning är forskningen inriktad dels mot omvärldsbevakning av 

nya material och värderingsmetoder för bedömning av materialens potentiella operativa nytta, 

dels mot signaturmodellering för att täcka ett växande modellförsörjningsbehov inom 

simuleringsverksamhet samt för algoritmutveckling (skapa träningsdata) i sensorutvecklingen. 

För att skapa tillförlitliga signaturunderlag är validering av signaturmodeller viktigt, validering 

sker genom försök i laboratorium och i fält. Sensorerna blir alltmer sofistikerade varför 

signaturanpassningen inriktas mot adaptiva lösningar med material som har styrbara egen-

skaper.  

Aktuell kunskapstillämpning inom delområdet Radarsystem har under de senaste åren omfattat 

ett betydande stöd till Försvarsmakten och FMV rörande uppgraderingen av den svenska 

sensorkedjan. Det handlar om konceptgenerering, simulering av olika sensorkoncept samt 

expertstöd till FMV. Inom delområdet Samverkande sensorer har under året getts stöd till 

försvarsmaktsstudierna Sensorer för obemannade system och Framtidens stridsfordonskoncept. 

Vidare har samverkan skett med SWEDEC rörande sensorsystem för detektion av IED:er. 
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Samverkan sker också med polisen och civila myndigheter för att studera möjligheter att 

samutnyttja sensorresurser vid t.ex. attentat och terrorism. Inom delområdet optroniska 

sensorsystem sker kunskapstillämpning fortlöpande och omfattar medverkan i 

samverkansgrupper med deltagande från Försvarsmaktens förband och skolor samt seminarier 

för olika delar av Försvarsmakten. Metod- och kunskapsutvecklingen inom 

signaturmodellering har utnyttjats för att modellera skarpa hotobjekt och modellering av 

komplexa ytor i utvecklingen av maskeringssystem. FOI har också på uppdrag av FMV 

genomfört prestandamätningar och karaktärisering av signaturanpassningsåtgärder. 

Utbildningsinsatser bl.a. rörande signaturanpassning för totalförsvaret har också genomförts. 

 

4.2.8 Säkerhetspolitik 

Forskningsområdet bygger på en tvärvetenskaplig, dock huvudsakligen statsvetenskapligt 

grundad, analys av viktigare länder, regioner och organisationer i Sveriges omvärld. De 

huvudsakliga analysområdena är Ryssland (särskilt rysk militär förmåga och utrikespolitik), 

nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (omfattande omkring ett dussin europeiska 

länder i svenskt närområde samt USA och organisationerna Nato och EU), Asien och 

Mellanöstern (med tonvikt på Kina och Nordostasien samt konflikterna i Mellanöstern), samt 

Afrika (inklusive relevanta afrikanska organisationer samt externa aktörers verksamhet i 

Afrika). Verksamheten har Försvarsdepartementet som huvuduppdragsgivare, men även 

Utrikesdepartementet efterfrågar analyser inom området. En växande uppdragsgivare är också 

Försvarsmakten, som i ökande grad efterfrågar säkerhets- och geopolitisk analys i sina olika 

planerings- och andra processer.   

Den internationella säkerhetspolitiken de senaste 4-5 åren har väsentligt ändrat karaktär. Från 

att under ett par decennier ha varit inriktad på olika former av samarbeten och fredsskapande 

internationella beroenden är stora delar av den globala säkerhetspolitiken snarare inriktad på 

traditionella geopolitiska motsättningar, territoriella konflikter och mellanstatliga krig, eller risk 

för sådana krig. Att stödja uppdragsgivarnas beslutsprocesser i denna nya internationella miljö 

är forskningsområdets främsta operativa målsättning. För att möta uppdragsgivarnas behov vad 

gäller underlag, insikter och beslutsstöd omfattar forskningen sakkunskap på flera olika mycket 

komplexa internationella områden (t.ex. vad gäller de geopolitiska relationerna mellan 

stormakterna Ryssland, Kina och USA).   

Större leveranser till Försvarsdepartementet under 2018 omfattar Västlig militär förmåga. En 

analys av Nordeuropa 2017. En studie som bidrar till en samlad bild av de militärstrategiska 

förhållandena avseende kvantitet, kvalitet och tillgänglighet i Nordeuropa, genom att analysera 

västländernas militära närvaro och förmåga i Sveriges närområde. FOI har också genomfört 

studier på uppdrag av UD. Dessa omfattar förutsättningar för en ny rustningskontrollregim i ett 

europeiskt säkerhetspolitiskt klimat präglat av misstro och konfrontation, Conventional Arms 

Control - A Way Forward or Wishful Thinking?, liksom analys av den fortsatta utvecklingen av 

Pesco22 och dess konsekvenser för Sverige samt slutligen säkerhetspolitiska konsekvenser av 

Brexit. Vidare har FOI:s experter deltagit som stöd till den svenska OSSE-delegationen i Wien. 

Stöd har också lämnats till Försvarsmakten i form av säkerhetspolitiska analyser av diverse 

länder och regioner, Afrika, Asien, Arktis m.fl. Slutligen har FOI under året gjort säkerhets- 

och geopolitiska analyser på uppdrag av Swedbank. 

 

                                                           
22 Permanent Structured Cooperation, EU:s permanenta strukturerade samarbete.  
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4.2.9 Telekrig 

Verksamheten inom området Telekrig bidrar till att uppnå en telekrigförmåga som motsvarar 

behoven för Sveriges insatsförband. Verksamheten syftar till att skapa förutsättningar för att 

behärska det elektromagnetiska spektrumet för att skydda egna förband, plattformar och 

personal. Kunskap inom telekrig är integritetskritisk, vilket innebär att kunskapen endast är 

tillgänglig genom egen forskning. Internationella samarbeten kan endast etableras då djupt 

ömsesidigt förtroende råder och då båda parter är överens om att den andre kan bidra på ett 

givande sätt. Forskningen inom området syftar till att öka möjligheterna för Sveriges förband 

att verka och överleva vid insatser. Verksamheten omfattar metod- och teknikutveckling, 

studier, utbildning samt teoretisk och experimentell forskning gällande stör- och skyddsmetoder 

inom det elektromagnetiska området. Forskningen inom telekrig bygger upp kompetens som 

ska användas under hela livscykeln för Försvarsmaktens telekrigssystem. Resultaten av 

telekrigsforskningen är bl.a. tillgång till kunskap för kravställning, utprovning, verifiering och 

validering av telekrigssystem. Forskningen bidrar också till att kompetens finns tillgänglig för 

stöd till Försvarsmaktens dataproduktion och framtagning/analys av motmedelsalgoritmer. Sist 

men inte minst ska forskningen ligga till grund för möjligheten att bygga upp nationell 

kompetens för utbildning och kompetensförsörjning inom telekrigsområdet på lång sikt.  

Kraven på skydd av fartyg, flygplan och helikoptrar kan till stor del mötas genom 

telekrigssystem. Det sker en kontinuerlig utveckling av både vapen och tillhörande 

siktessensorer och målsökare, vilket medför att varnarsystem och motverkanssystem ständigt 

måste anpassas mot nya och gamla hotsystem, vilket medför behov av forskning. Metoder och 

teknik ska också anpassas för att möta utvecklingen av radio samt radar och dess utnyttjande. 

Forskningen styrs främst mot att möta utvecklingen av nya vågformer, nya användnings-

områden samt ett breddat frekvensutnyttjande i syfte att kunna anpassa och kravställa taktiska 

system mot nya funktioner och behov i syfte att göra telekrigssystemen funktionella mot 

moderna radio- samt radarsystem. Kraven på robusta globala navigeringssystem, GNSS, för 

positionering, navigering och tidsensning (PNT), omfattar även telekrigsområdet då de baseras 

på mottagning av radiosignaler och forskning behövs för att bygga upp kunskapen om GNSS 

och robusthet ur ett telekrigsperspektiv. Inom området bedrivs också forskning avseende HPM, 

High Power Microwave, för att följa utvecklingen och kunna skaffa relevanta skydd. Forskning 

bedrivs också inom C-IED23 och C UAS24 med inriktning mot att genom telekrig skapa 

möjligheter att skydda trupp och materiel mot IED-attacker, respektive möjligheter att skydda 

mot spaning eller verkan som lyfts fram med UAS. Inom laserområdet utvecklas taktiska skydd 

mot laser för att kunna säkerställa skydd för personal, system och tredje person liksom för att 

fördjupa kunskapen om aktiva lasersystem. 

Kunskapstillämpning under 2018 omfattar bland annat deltagande i flera integrerade 

projektteam (IPT) tillsammans med Försvarsmakten och FMV. Ett exempel är deltagande i 

provverksamheterna inom NAFAG/ACG3/SG225, där FOI har bidragit med både utrustning 

och analyspersonal. Under 2018 genomfördes en större försöksserie SALT III26 med 

robotskjutningar i Sverige, i samverkan mellan FOI, FMV och Försvarsmakten och ett stort 

antal nationer. Under provet testades svenska operativa och framtida missilvarnare tillsammans 

med motsvarande inom Nato. Dessutom provades flera DIRCM (Directed InfraRed 

Countermeasures) med störning mot målsökare för första gången i Europa. Flera av de modeller 

och värderingsverktyg som utvecklats vid FOI har under 2018 utnyttjats för att till exempel 

stödja FMV med värderingar av nätverksbaserade sensorer för luft- och sjöövervakning samt 

                                                           
23 Counter Improvised Explosive Device 
24 Counter Unmanned Aerial Systems 
25 Arbetsgrupp inom NATO för utveckling av egenskydd för flygande plattformar. 
26 18FMV2833-19:1. 
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vid värdering, verifiering och validering av JAS 39 E. Utvecklad metodik och verktyg har 

demonstrerats vid ett flertal tillfällen och även omsatts och utvärderats genom aktivt deltagande 

i Försvarsmaktens försöks-, övnings- och spelverksamhet. Stöd har även lämnats till marinen 

avseende vidareutveckling av prognosverktyg samt till LSS avseende operativ validering 

(OPEVAL) av flygande plattformar. FOI har även bidragit i Försvarsmaktens studieverksamhet 

inom telekrigområdet, bl.a. genom deltagande i TKF Telekrigförmågor samt Vilseledning-

överlevnad lvbat. 

 

4.2.10 Undervattensforskning 

Huvudsyftet med verksamheten inom området är att säkerställa nödvändig kunskap för 

Försvarsmaktens kort- och långsiktiga förmågeutveckling samt materielförsörjning inom 

undervattensområdet. Fokus ligger på Sveriges närområde, framför allt Östersjöregionen.  

Forskning bedrivs om marina spanings- och varningssystem för ubåtar och fartyg samt 

utläggbara och fasta undervattenssystem. Vidare bedrivs forskning om 

undervattenskommunikation, hantering av undervattenssignaturer för ubåtar och fartyg, 

motmedel och torpedförvar, störning och vilseledning under ytan samt undervattensverkan.  

Genom att kombinera omfattande experimentell verksamhet med djupa kunskaper om 

undervattensmiljön och dess inverkan på akustiska och elektromagnetiska signaturer, sensor- 

och vapensystem, samt en relevant domänkunskap, har FOI skapat en unik kompetens inom 

undervattensteknik för grunda vatten som Östersjön. Undervattensområdet är integritetskritiskt 

och flera delar av verksamheten är högt sekretessbelagd.  

Aktuell kunskapstillämpning omfattar bland annat utveckling av nya tekniker för 

ubåtssystemet. Arbete med att införa några av dessa för operativt bruk har fortgått under året. 

Vidare har kunskaper från forskningen kring utläggbara undervattenssystem nyttjats i 

samarbete med Försvarsmakten och FMV för att ta fram tekniska specifikationer till fasta 

spaningssystem. Kunskaperna från forskningen rörande sensortekniker för plattformsbunden 

spaning och havsövervakning, speciellt i Östersjön, har använts för att ta fram förslag på nya 

sonarsystem till marinens framtida ytstridsfartyg. Förslagen har utformats på uppdrag av 

Försvarsmakten och FMV. Ett av FOI utvecklat sonartaktiskt stödsystem har levererats till 

FMV och börjat användas inom Försvarsmakten. Systemet bygger på FOI:s akustiska 

vågutbredningsmodeller speciellt utvecklade för grunda vatten. FOI:s kunskaper om akustisk 

och elektromagnetisk signaturmätning har nyttjats i samarbete med Försvarsmakten och FMV 

för att ta fram tekniska specifikationer till marinens signaturmätstationer. Elektromagnetiska 

signaturmätningar av ett antal marina plattformar har också genomförts under året. Dessa 

mätningar ger bl.a. viktigt underlag till signaturreducerande åtgärder. FOI har också genomfört 

en fördjupad sonarutbildning för specialistofficerare omfattande hydroakustik, sonarteknik och 

undervattenssignaturer (totalt fem veckors undervisning) på uppdrag av Sjöstridsskolan. 

 

4.2.11 Vapen, skydd och säkerhet 

Verksamheten inom området Vapen, skydd och säkerhet bidrar till att skapa den nationella 

expertisen om explosivämnen, vapenverkan och skydd. Forskningen sker främst på uppdrag av 

Försvarsmakten och är fokuserad på frågeställningar som berör Försvarsmaktens huvuduppgift 

att möta väpnade angrepp, men expertisen är också kunskapsbas för det civila samhället i flera 

säkerhets- och skyddsaspekter. Området innefattar samtliga operationsmiljöer och därtill 

hörande vapen- och skyddssystem (allt från finkalibersystem till förmåga till långräckviddig 

bekämpning av sjö- (yt-) och markmål med system i samverkan). Verksamheten spänner över 
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många teknikområden och innefattar experiment och storskaliga försök, detaljerade studier av 

framtida vapeneffekter och skyddsmekanismer samt analys och värdering av moderna 

komplexa vapen- och skyddssystem. Kunskap om vapen och skydd är integritetskritisk, vilket 

innebär att kunskapen endast är tillgänglig genom egen forskning. Forskningen karakteriseras 

av ett omfattande behov av experimentella resurser, vilka är avgörande för verksamhetens 

genomförande och resultat. Forskningen är indelad i delområdena Styrning och navigering, 

Värdering av sårbarheter och risker, Verkans- och skyddsprinciper, Framdrivning och utskjut-

ning, Energivapen, Vapensystem och dess effekter samt Energetiska material och 

ammunitionssystem.  

Det finns ett antal forskningsfrågor inom varje delområde. Exempel på aktuella 

forskningsfrågor inom delområde Styrning och navigering är kopplade till kravställning och 

värdering av precisionsvapen med fokus på förmågan att studera integrerade system. Studier av 

hypersoniska robotvapen är också en fokusfråga. Inom delområdet Värdering av sårbarheter 

omfattar forskningen bland annat metoder för identifiering av kritiska sårbarheter, strategier för 

framtagning och vidmakthållning av verkans- och sårbarhetsmodeller samt tillämpningen av 

statistiska analysmetoder för riskvärdering. Delområdet Verkan- och skyddsprinciper utgör i 

många avseenden den traditionella kärnan för vapen- och skyddsforskningen. Forskningen 

handlar om såväl de fysikaliska fenomenen som beskriver interaktionen mellan verkansdelar 

och skyddsfunktioner som hur olika material och funktioner kan sättas samman till effektiva 

delsystem. Forskningsfrågorna inom delområdet Framdrivning och utskjutning sträcker sig från 

utformning av traditionella robotmotorer av rakettyp och modellering av förbränningsfenomen 

i kanonrör till utveckling av simuleringsmodeller och experimentutformning för framtidens 

hypersoniska framdrivningssystem. Inom delområdet Energivapen, dvs. vapen som inte verkar 

med traditionella verkansprinciper som tryck eller kinetiska verkansdelar, är laser och HPM 

(High Power Microwave) i fokus. Inom delområdet Vapensystem och dess effekter behandlas 

t.ex. principer för hur system i samverkan, en tillfällig sammansättning av plattformar, sensorer 

och vapen, ska utformas. Luftvärn är ett exempel på ett sammansatt vapensystem med många 

ingående delsystem, sensorer, ledningssystem och vapen som ska samverka. Centrala 

forskningsfrågor inom delområdet Energetiska material och ammunitionssystem handlar om att 

förutse och utforma egenskaperna i krut för framdrivnings- och utskjutningssystem och 

explosivämnen i verkansdelar. Energetiska material är en gemensam del i nästan alla typer av 

vapensystem och i flera skyddssystem. Kunskapen i området är en bas även för risk- och 

hotvärdering, både militärt och för hot mot det civila samhället.  

Kunskapstillämpningen inom området är omfattande. FMV är den största avnämaren i form av 

stöd till materielprovning inför anskaffning och för funktions- och säkerhetskontroll av 

materiel. Under 2018 har ett flertal uppdrag rörande skydds- och verkanssystem, främst kopplat 

tills stridsfordon genomförts. En livslängdsanalys av Hjälm 90 har också genomförts. Inom 

området energetiska material har flera frågeställningar kring kritiska komponenter för 

tillverkning av explosiv- och framdrivningsämnen och nya krut för utskjutning studerats. 

Vidare har robotvapen för luftvärnstillämpningar (MRLv/98) värderats och stöd till 

modellutveckling för Gripen E lämnats. Kunskapstillämpning på uppdrag av Försvarsmakten 

har under 2018 bland annat omfattat stöd för kravställning av framtida eldhandvapen, stöd till 

konceptutveckling i tidiga skeden för luftvärn samt verkansvärdering av hotsäkerhetsanalys av 

camper för insatta förband. FOI har också lämnat stöd till Försvarsmaktens studier rörande 

framtida stridsfordon och deras ammunition, understödssystem för indirekt eld och 

stridsvagnsmina. Vidare har FOI givit kurser för förband och centra.  

FOI har också, på uppdrag av Fortifikationsverket, provat komponenter till anläggningar. 

Vidare har riskanalys av ammunitionslagring, riskbedömningar vid skjutfältsavveckling och 

analyser av framtida hot genomförts. FOI har lämnat stöd till rättsvårdande myndigheter inom 
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riskvärdering, utredningsstöd och utbildningsstöd, främst inom vapenverkan och 

explosivämnesområdet. Till MSB och övriga krisberedskapsaktörer levereras stöd i 

riskbedömningar, utbildning och utredningar. Dessutom har utbildnings- och analysuppdrag av 

riskanalyskaraktär genomförts på uppdrag av civila aktörer. 
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4.3 Marknadsområden 

För resultatredovisning av FOI:s uppdragsverksamhet används nedanstående indelning 

i marknadsområden. 

 Försvar 

 Regeringskansliet 

 Civila myndigheter 

 Näringsliv 

 Utländska kunder 

 Forskningsfinansiärer 

 

Ur nedanstående tabell framgår intäkter per marknadsområde. En kort beskrivning 

av verksamheten och kommentarer till utfallet för 2018 ges i avsnitt 4.3.1 till 4.3.6. 

 

Tabell: Intäkt per marknadsområde i tkr. 

 

1) Intäkterna i marknadsområde Försvar är lägre än vad som redovisas i Avsnitt 5.6.8, not 2, huvudsakligen då detta 

marknadsområde inte inkluderar §4-intäkter då dessa ingår i marknadsområde Övriga externa intäkter.  
2) 31 tkr för 2017 avseende Försvarsmaktsprojekt har korrigerats retroaktivt från Näringsliv till Försvar. 

3) 294 tkr för 2017 har korrigerats retroaktivt från Civila myndigheter till Näringsliv.   

 

4.3.1 Försvar 

Marknadsområdet Försvar omfattar uppdrag från Försvarsmakten och FMV. De största 

beställningarna inom detta område är Försvarsmaktens s.k. samlingsbeställningar FoT och 

samlingsbeställningen avseende operationsanalytiskt stöd till Försvarsmakten. Den uppbyggda 

kompetensen från samlingsbeställningarna FoT utnyttjas av såväl Försvarsmakten och FMV 

som andra uppdragsgivare genom uppdrag där FOI ger underlag och expertstöd till alla faser i 

uppdragsgivarnas verksamhet, från tidiga konceptstudier via materielanskaffning till stöd under 

operationer. Samlingsbeställningarna FoT uppgick 2018 till 321 mnkr och övriga beställningar 

från Försvarsmakten uppgick till 216 mnkr. Under 2018 genomförde FOI uppdrag från FMV 

motsvarande 183 mnkr. Totalt har området ökat med 45 mnkr jämfört med föregående år. 

Leveranser till FMV har minskat med 4 mnkr medan beställningar från Försvarsmakten har 

ökat med 49 mnkr. Den ökade beställningsvolymen från Försvarsmakten omfattar en ökning 

med ca 31 mnkr av samlingsbeställningarna FoT, främst med fokus på de militära 

kärnområdena Sensorer och signaturanpassning, Undervattensteknik, Vapen och skydd, 

Telekrig, Operationer i cyberdomänen samt Autonomi/Obemannade system. 

2018 2017 2016
Procentuell förändr. 

jämfört med 2017

Försvar 1, 2) 719 620 674 999 655 269 7%

Regeringskansliet 232 535 213 089 210 762 9%

Civila myndigheter 3) 87 111 82 768 81 379 5%

Näringsliv 2, 3) 12 456 13 728 17 603 -9%

Utländska kunder 25 035 31 677 41 172 -21%

Forskningsfinansiärer 76 894 85 896 99 992 -10%

Övriga externa intäkter 1) 18 905 19 231 19 177 -2%

Totalt 1 172 556 1 121 389 1 125 354 5%
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Figur: Intäktsfördelning marknadsområde Försvar i mnkr 

 

 

4.3.2 Regeringskansliet 

Marknadsområdet Regeringskansliet omfattar kunskapsuppbyggande och kunskapstillämpning 

inom CBRN-området, nedrustning och icke-spridning, studier i samhällets säkerhet, försvars 

och säkerhetspolitik, forskning inom Polisens och Säpos verksamhetsområden samt 

internationell verksamhet inom försvars- och säkerhetsforskningsområdet. Uppdragen 

domineras helt av anslag. Enskilda beställningar förekommer i enstaka fall. Utfallet inom 

marknadsområdet har ökat mellan 2017 och 2018, beroende på förändrade anslag från 

Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och från Kulturdepartementet. 

 

4.3.3 Civila myndigheter 

Marknadsområdet Civila myndigheter omfattar uppdrag från myndigheter (utom 

Försvarsmakten och FMV) och andra icke vinstdrivande statliga aktörer samt kommuner och 

landsting. Uppdragen består främst av olika former av expertstöd, stöd vid framtagning av 

strategiska beslutsunderlag samt kurser, övningar och kunskapscentra för att utveckla 

myndigheters totalförsvarsförmåga. Uppdrag från civila myndigheter innebär en viktig 

mekanism för att nyttiggöra FOI:s kompetens även utanför försvarssektorn, och bidrar även till 

att upprätthålla och utveckla relevant kompetens inom säkerhetsområdet. Få civila myndigheter 

planerar för eller har fria medel att lägga på utvecklings- eller forskningsuppdrag. 

Finansieringen av de uppdrag som FOI får kan ofta, direkt eller indirekt, härledas till anslag 2:4 

Krisberedskap. 

Intäkterna inom området har ökat mellan 2017 och 2018. Omfattningen på uppdragen från den 

enskilt största beställaren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ökat 

marginellt jämfört med 2017. Beställningarna från MSB spänner brett inom området 

krisberedskap och civilt försvar, exempelvis med stöd till arbete med planering för civilt försvar 

och inom informationssäkerhetsområdet. Dialogerna med Polisen respektive Säpo är fortsatt 

goda, och uppdragen från Polisen har ökat väsentligt i volym jämfört med 2017. Andra viktiga 

uppdragsgivare har varit Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Socialstyrelsen samt 

Fortifikationsverket där särskilt den sistnämndas återupptagna forskningsbehov har börjat 

rendera ökande uppdragsvolym. 
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4.3.4 Näringsliv 

Inom marknadsområdet Näringsliv utförs projekt på uppdrag av uppdragsgivare från svenskt 

näringsliv, affärsverk och statliga bolag. Uppdrag från näringslivet bidrar till tekniköverföring 

till näringslivet så att teknik och kunskap kommer svensk industri till nytta genom förbättrade 

förutsättningar för utveckling av nya produkter, vilka till exempel kan bidra till en ökad 

totalförsvarsförmåga. Genom samverkan med näringsliv och civila forskningsutförare 

underlättas även utnyttjandet av den civila forskningens rön och tekniska lösningar för 

försvarstillämpningar. Marknadsområdet har under 2018 fortsatt minskat jämfört med tidigare 

år. Förändringen beror huvudsakligen på att det långvariga samarbetet med Autoliv har 

avslutats. 

 

4.3.5 Utländska kunder 

Marknadsområdet utländska kunder omfattar till största delen uppdrag från utländska statliga 

organisationer, och internationella organisationer, men uppdrag genomförs även för utländska 

företag. Verksamheten sker således dels under offentligrättsliga, dels under civilrättsliga avtal. 

Verksamheten bidrar till att stärka FOI:s kompetens inom vissa kärnområden och är på så vis 

även till nytta för FOI:s svenska huvuduppdragsgivare. Uppdragsvolymen för år 2018 är 

väsentligt lägre än volymen för 2017. Uppdrag från såväl europeiska som andra utländska 

beställare har minskat. 

 

4.3.6 Forskningsfinansiärer 

Marknadsområde Forskningsfinansiärer omfattar verksamhet finansierad av svenska, utländska 

och överstatliga forskningsfinansiärer inklusive EU, Europeiska försvarsbyrån (EDA) samt 

annan forskningsfinansiering. Området karaktäriseras av forskningsprojekt som FOI erhållit i 

öppet utlysta program, genom ansökningar i stark konkurrens, ofta på internationell nivå, vilket 

skärper kraven på såväl kvalitet som relevans. Forskningen inriktas mot områden av strategisk 

relevans för säkerhet och försvar samt utförs oftast i samverkan med näringsliv, universitet och 

högskolor. Verksamheten har en viktig roll för den långsiktiga utvecklingen av FOI:s 

kompetens och fungerar ofta som en brygga mellan militär och civil forskning. Projekten sker 

i hög utsträckning i internationell samverkan och bidrar därför till att skapa och upprätthålla 

internationella forskningsnätverk. Finansieringen från MSB spänner brett inom området 

krisberedskap och samhällssäkerhet. För marknadsområde forskningsfinansiärer noteras en 

fortsatt minskning av intäkterna under 2018. Jämfört med 2017 kan det bl.a. noteras att volymen 

forskningsprojekt finansierade av EU minskat väsentligt, men utgör fortfarande den största 

intäktskategorin inom marknadsområdet. Även projektfinansieringen från MSB har minskat i 

omfattning jämfört med 2017. 

Under 2018 inlämnades totalt 55 ansökningar om forskningsmedel med FOI-deltagande. Tolv 

av dessa, eller 22 procent, avsåg utlysningar från EU. Antalet ansökningar som utvärderades 

under året uppgick till 61. Av de ansökningar som utvärderades beviljades 29, varav sju avsåg 

medel sökta från EU. Beviljandegraden för FOI:s ansökningar var därmed 48 procent 2018. 

Beviljandegraden för ansökningar om EUmedel uppgick 2018 till 41 procent. 

Beviljandegraden för samtliga ansökningar med FOI-deltagande har legat runt 50 procent de 

tre senaste åren. Andelen EU-ansökningar med FOI-medverkan som har beviljats har varierat 

mellan cirka 20 och 40 procent de senaste fem åren. Som jämförelse kan användas den 
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aggregerade beviljandegraden för det svenska deltagandet, från 2014 till 24 januari 2018, i 

Horisont 2020:s program för samhälleliga utmaningar. Denna anges till 16 procent enligt 

Vinnova27. Det bör dock noteras att Vinnovas statistik avser andel beviljade medel och att FOI:s 

kvalitetsindikatorer avser andel beviljade projektansökningar. 

 

Figur: Antal ansökningar om externa forskningsbidrag, inlämnade respektive utvärderade 

  

 

  

                                                           
27 Årsbok 2017 Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation. Vinnova, april 2018. ISBN: 978-91-

87537-74-5. https://www.vinnova.se/contentassets/935368e8051f4220ad7ab69b0424b491/vr_18_07.pdf 
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4.4 Redovisning enligt instruktion och regleringsbrev 

4.4.1 Nyttiggörande utanför totalförsvaret 
 

 

De kompetenser som FOI utvecklat främst genom uppdragen från Försvarsmakten och FMV 

har i många fall tillämpningar även utanför försvaret, inte minst för samhällets säkerhet. FOI 

har under flera år systematisk arbetat för att använda denna kunskap i sådana tillämpningar. 

Detta har inneburit att volymen av de civila intäkterna under flera år har varit ungefär 300 mnkr, 

vilket motsvarar drygt en fjärdedel av FOI:s totala intäkter. Små årliga fluktuationer 

motsvarande någon enstaka procentenhet har förkommit fortlöpande.  

Från år 2017 har dock volymen av de civila intäkterna minskat till 270 mkr år 2017 och 268 

mnkr år 2018, se figur. De civila intäkternas andel av de totala intäkterna har också minskat och 

har år 2018 uppgått till 23 procent, vilket ska jämföras med 24 procent för år 2017 och 26 

procent för år 2016. Detta är en följd av minskad beställningsvolym från utländska 

uppdragsgivare och forskningsfinansiärer samtidigt som försvarets behov och därmed 

beställningsvolym har ökat. 

 

Figur: Militära och civila intäkter i mnkr 

 
Anm.: Militära intäkter innefattar intäkter från Försvarsmakten, FMV samt anslag från Försvarsdepartementet. Civila intäkter innefattar 

intäkter från civila kunder samt anslag från Utrikes- och Kulturdepartementet.  
 

Exempel på genomförd verksamhet och prestationer inom det civila området finns i avsnitt 

4.2.1–4.2.11 där FOI:s forskningsområden presenteras. 

 

Instruktionen 

1 § Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför 

totalförsvaret. 
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4.4.2 Samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och 

internationell forskning 
 

Samverkan mellan militär och civil forskning 

Den civila forskningen är en väsentlig kunskapskälla för många viktiga områden inom försvar 

och säkerhet. För att FOI ska kunna genomföra sina uppdrag är det därför nödvändigt att 

samverka med civila forskningsaktörer både inom och utom landet. Förutom de omfattande 

nätverk som forskarna är en del av, har FOI byggt upp och genomfört projektsamverkan med 

ett flertal universitet och högskolor samt med institut i och utanför Sverige.  

Under 2018 bedrevs 79 projekt på FOI i samverkan med olika forskargrupper inom universitet 

och högskolor (79 projekt 2017 respektive 111 projekt 2016). Delar av denna samverkan hade 

formen av utlagda forskningsuppdrag från FOI. Totalt lade FOI ut forskningsuppdrag till en 

kostnad av knappt 29 mnkr under 2018 (15 mnkr 2017 respektive 15 mnkr 2016), varav 

7,2 mnkr till universitet och högskolor samt institut (4,2 mnkr 2017 och 2,1 mnkr 2016). FOI 

får också uppdrag från andra forskningsorganisationer. Under 2018 har FOI fått forsknings-

uppdrag för ca 1,7 mnkr från olika universitet och högskolor (ca 2,0 mnkr 2017 respektive ca 

5,6 mnkr 2016).  

Svenska universitet och högskolor utnyttjar också kompetensen hos ledande forskare vid FOI i 

både undervisning och forskning. Under 2018 var 16 av institutets medarbetare anställda på 

deltid som adjungerade professorer eller lektorer vid olika universitet och högskolor jämfört 

med 19 medarbetare under 2017 och 24 medarbetare under 2016. 

Under 2018 har dessa medarbetare och andra FOI-forskare handlett 31 forskarstuderande (32 

år 2017 respektive 27 år 2016). Under 2018 var 22 anställda vid FOI inskrivna som 

forskarstuderande vid olika universitet och högskolor (23 anställda 2017 och 22 anställda 

inskrivna 2016). Under 2018 avlade ingen av dessa forskarstuderande licentiat eller 

doktorsexamen (4 under 2017 och 2 under 2016). 

På samma gång som den civila forskningen är väsentlig för försvar och säkerhet är också den 

försvarsinriktade forskningen en viktig kunskapskälla för det civila samhället, exempel på 

civila tillämpningar av försvarsinriktad forskning återfinns i avsnitt 4.2. 

Samverkan mellan nationell och internationell forskning 

Även om Sverige är en avancerad forskningsnation är landet litet, varför Sverige generellt sett 

är beroende av att ha kontakt med forskning som genomförs i andra länder. FOI har därför 

behov av att genom nationella och internationella forskningssamarbeten gemensamt utveckla 

respektive byta till sig kunskap som tagits fram av andra aktörer. Samverkan mellan den 

nationella och den internationella försvarsforskningen sker genom ett brett 

verksamhetsspektrum. I sin enklaste form handlar det om att följa den internationella 

utvecklingen via öppna kanaler, och i den andra extremen om ett djupgående och förtroendefullt 

formaliserat samarbete. Viktiga fora för informationsutbyte finns till exempel inom EU och 

Nato.  

FOI inriktar sina internationella forskningssamarbeten mot partners med hög vetenskaplig och 

teknisk kvalitet inom FOI:s kärnområden. Det internationella samarbetet kravställs utifrån 

Instruktionen 

3 § Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning 

samt mellan nationell och internationell forskning. 
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relevans och nytta för den forskningsverksamhet som utförs för FOI:s huvuduppdragsgivare. 

FOI:s inriktning för internationellt samarbete pekar i synnerhet på möjligheterna att få tillgång 

till en partners spetskompetens eller särskild forskningsinfrastruktur för att på så vis höja 

kvalitén i den egna verksamheten. Internationella samarbeten bidrag även till validering av 

modeller eller metoder och ger tillgång till teknologier utvecklade av partners. Synergieffekter 

och kostnadseffektivitet kan uppnås genom att medverkande parter delar kostnader för 

forskningen till exempel vid gemensamma försök. 

En förutsättning för att FOI ska kunna attrahera samarbetspartners med eftertraktad nationell 

och internationell vetenskaplig spetskompetens är att myndighetens egen verksamhet bedrivs 

med hög vetenskaplig kvalitet och kompetens.  

Samverkansportfölj 

Avtalsbundet internationellt samarbete genomförs i en hög andel av FOI:s forskningsprojekt 

och finansieras därmed via forskningsanslag eller andra uppdrag, varav de viktigaste är 1:9 ap.2 

för CBRN-skyddsforskning och uppdrag till FOI finansierade via Försvarsmaktens anslag för 

forskning och teknikutveckling 1:4.  

Den portfölj av internationellt avtalsbundet samarbete som FOI har haft under 2018 framgår av 

tabellen nedan. Den omfattar tre dominerande komponenter; bi- och trilateralt samarbete i form 

av informationsutbyte eller gemensamma projekt; forskningsprojekt genomförda inom EU:s 

ramprogram samt samarbete inom Nato:s forskningsorganisation. Därtill sker ett mindre antal 

projekt inom EDA samt inom olika multilaterala fora, såsom den europeiska 

flygforskningsorganisationen Garteur. Redovisningen av projektportföljen omfattar de avtal 

som var gällande den 31 december. Förändringarna gentemot 2017 är små, men innebär en 

något krympande portfölj av samarbeten. Tydligast är minskningen vad gäller bi- och trilateral 

samarbete.  

 

Tabell: Antal pågående internationella samarbeten 

 

Anm.: Från och med 2017 redovisas gällande samarbeten per 31 december. Jämförbara siffror för tidigare år, då projekt som varit aktiva 
någon del av året redovisades, finns ej tillgängliga. 

 

4.4.3 Internationella samarbeten 
 

Via internationella samarbeten tillförs FOI kunskap på olika nivåer. På en strategisk nivå sker 

Samarbete  2018-12-31 2017-12-31

Bi- och trilateralt 54 61

EU 16 19

Nato 40 41

Övriga (EDA, GARTEUR, m.fl.) 5 8

Summa 115 129

Regleringsbrev 

Återrapporteringskrav 1.5 Internationella samarbeten 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redogöra för den kunskap som de internationella samarbetena tillfört 

myndigheten. 
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detta avseende övergripande forskningsinriktning, försvarsforskningens förutsättningar i olika 

länder, styrning och uppföljning och andra frågor rörande ledning och inriktning av 

internationella försvarsforskningsorganisationer. På hög systemnivå tillförs FOI kunskap inom 

luft-, mark-, sjö-, rymd- och cyberdomänerna. På uppdrags- och projektnivå tillförs kunskap 

inom specifika forskningsfrågor och specialiserade expertområden. Deltagande i alla dessa 

sammanhang ger sammantaget en övergripande, men samtidigt detaljerad, bild av tidiga trender 

och vägval inom internationell försvarsforskning.  

Internationellt samarbete är till stor hjälp i de explorativa, tidiga faserna där nya 

forskningsområden etableras. Under 2018 har t.ex. deltagande skett i Nato:s horisontskanning 

av kvantteknologier. FOI bidrog med en teknisk expert och fick genom denna begränsade insats 

tillgång till en bred översikt av ett snabbt växande område. För att tidigt få tillgång till denna 

typ av information inom ramen för internationella samarbeten krävs långsiktiga och tillitsfulla 

relationer. 

Med begränsade egna nationella resurser finns det en stor mängd kunskap, kompetens, 

information, data, algoritmer och programvaror som FOI inte kan eller har ekonomisk möjlighet 

att ta fram på egen hand. Internationella partners kan ge tillgång till sådan information. Vissa 

kostsamma experiment, tester och försök kan inte genomföras utan kostnadsdelning genom 

samarbete med en eller flera partners. Under 2018 avslutades t.ex. ett samarbetsprojekt med ett 

amerikanskt försvarsforskningslaboratorium som studerat nya avancerade material för skydd 

mot laserstrålning. Samarbetet har gett god vetenskaplig utdelning och tillgång till 

världsledande kunskap och laboratorieresurser hos samarbetspartnern. Resultaten från 

samarbetet förväntas leda till förmågehöjning för FOI:s huvuduppdragsgivare. Genom att 

kunna dra nytta av nu pågående aktiviteter har tid vunnits jämfört med att invänta publicering 

av färdiga resultat där verksamheten genomfördes för flera år sedan. 

Det internationella samarbetet har även inneburit att kompletterande kunskap har inhämtats, till 

exempel rörande verkansmiljöer och operationsförhållanden som Sverige inte har tillgång till 

nationellt. Det har även varit värdefullt att, inom ordnade former, få en utomstående validering 

avseende metodik och verifiering av modeller och tekniker som är av vikt inom områden där 

öppen publicering inte sker. Andra kvalitetshöjande former av utbyten har varit blindtester eller 

direkt jämförande av resultat, för att utröna precision och/eller effektivitet. Särskilt värdefullt i 

ett nära samarbete är möjligheten att på djupet undersöka vad eventuella skillnader i resultat 

beror på.  

 

4.4.4 Exportfrämjande verksamhet och tjänsteexport 
 

 

 

Utöver den verksamhet som bedrivs under anslag 1.9 ap 4. Internationellt samarbete har FOI 

under 2018 fortsatt haft ett exportstödsuppdrag från FMV. 

Instruktionen 

3 § Forskningsinstitutet ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportrelaterad verksamhet inom 

försvarssektorn. 

3a § Totalförsvarets forskningsinstitut får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens 

verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan 

förordning. 
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Omfattningen av FOI:s tjänsteexport framgår av den finansiella redovisningen, avsnitt 5.6.8 not 

2. 

 

4.4.5 Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap 
 

 

I avsnitt 4.1 beskrivs FOI:s verksamhet indelad i kunskapsuppbyggande forskning och 

kunskapstillämpande uppdrag. De kunskapstillämpande uppdragen härrör ur behov i 

uppdragsgivarnas verksamhet och bekräftar att den uppbyggda kunskapen 

(forskningsresultaten) är relevant samt motsvarar uppdragsgivarnas behov. Vidare redogörs för 

verksamhetens kvalitet och vetenskaplighet samt hur FOI mäter vetenskaplighet. Exempel på 

kunskapstillämpande uppdrag per forskningsområde återfinns i avsnitt 4.2. 

 

4.4.6 Upphandling 
 

 

Vid upphandlingar på FOI har arbetsrättsliga villkor i upphandlingen ställts om värdet 

överstiger gällande tröskelvärde. För upphandlingar under tröskelvärdet har detta inte gjorts. 

För upphandling av tjänst som har gjorts via Kammarkollegiet har vanligtvis inga ytterligare 

arbetsrättsliga villkor ställts utöver de särskilda arbetsrättsliga villkor som har ingått i befintligt 

ramavtal. Totalt sett har FOI under 2018 påbörjat två upphandlingar av lokalvårdstjänster som 

har legat över tröskelvärdet. I dessa upphandlingar har FOI använt Upphandlingsmyndighetens 

förslag till arbetsrättsliga villkor från 2017-12-01. Dessutom har två avrop av lokalvårdstjänster 

gjorts från Kammarkollegiets ramavtal.  

 

Regleringsbrev 

1.1 Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap 

Återrapportering 

Verksamhetens resultat ska redovisas tillsammans med en bedömning av resultatens relevans, kvalitet och 

vetenskaplighet. 

Regleringsbrev 

1.8 Upphandling 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden 

har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling. 
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4.4.7 Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet 2016-

2020 
 

 

Återrapportering avseende aktiviteter under 2018 enligt den nationella handlingsplanen för 

genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet lämnas i särskild 

ordning till Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet enligt därför framtagen 

uppföljningsmatris. 

FOI har enligt handlingsplanen aktiviteter inom perspektivet Ledning och expertis. 

Sammanfattningsvis har under året ett fortsatt arbete skett med att integrera agendan för 

Kvinnor, fred och säkerhet i verksamheten. Aktiviteterna inbegriper styrning i form av 

verksamhetsplaner, handlingsplaner och projektplaner i verksamheten, information till 

medarbetare och chefer samt inom den uppdragsstyrda forskningsverksamheten genomförande 

av studier där jämställdhet och/eller perspektivet kvinnor, fred och säkerhet beaktats. 

Uppdragsgivare har varit Försvarsdepartementet, Kulturdepartementet och Försvarsmakten. 

I den övergripande planen för integrering av jämställdhet i verksamheten för 2018 inkluderas 

även aktiviteterna som avser handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet, se avsnitt 4.4.8.  

 

4.4.8 Jämställdhet 
 

 

En övergripande plan för integrering av jämställdhet i verksamheten har tagits fram och 

redovisades till Försvarsdepartementet den 28 mars 2018. Planen omfattar både det interna 

jämställdhetsarbetet och arbetet med att integrera jämställdhetsperspektivet i 

uppdragsverksamheten där även FOI:s uppdrag att bidra till genomförandet av den nationella 

handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 

2016-2020 inkluderades.  

FOI ledning har beslutat om styrande dokument, verksamhetsplaner och handlingsplaner, med 

mål och aktiviteter för verksamheten där agendan för Kvinnor, fred och säkerhet och 

jämställdhet har integrerats. 

Regleringsbrev 

2.1 Jämställdhet 

FOI ska utifrån den i augusti 2017 redovisade analysen ta fram en plan för hur myndigheten avser att fortsätta 

utveckla myndighetens verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Åtgärder och resultat ska redovisas i myndighetens årsredovisning för 2018. 

Regleringsbrev 

1.9 Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för 

genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020, regeringens beslut den 

2016-04-20 (UD2016/07898/KH). 

Återredovisning ska ske i enlighet med handlingsplanen. 
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Ett jämställdhetsperspektiv i uppdragsverksamheten handlar om hur myndighetens forskning 

genomförs och är organiserad. Vad FOI studerar beror på uppdragsgivarna. FOI har ett ansvar 

för att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i valet av metodik och val av aspekter som kan 

studeras. Det handlar om att integrera jämställdhetsperspektivet i genomförande, upplägg och 

ibland inriktning av forskning, där det är relevant.  

Åtgärder under året har varit att vid uppdragsdialoger samt vid genomgång av aktuella 

forskningsutlysningar beakta den svenska handlingsplanen inom området Kvinnor, fred och 

säkerhet. Inom den uppdragsstyrda forskningsverksamheten har uppdrag där könsperspektivet 

beaktats följts upp. Ett arbete har påbörjats inom FOI:s samordningsgrupper, där 

myndighetsgemensamma uppdragsdialoger och beredning av projekt hanteras, för att 

ytterligare öka förmågan att beakta könsperspektiv när så är relevant i uppdragsverksamheten. 

Inom den uppdragsstyrda forskningsverksamheten har FOI genomfört studier där jämställdhet 

och/eller perspektivet kvinnor, fred och säkerhet beaktats. Uppdragsgivare har varit 

Försvarsdepartementet, Kulturdepartementet och Försvarsmakten. 

För att öka kunskap och förståelse bland chefer om handlingsplanen kvinnor, fred och säkerhet 

och jämställdhetsperspektiv i forskningen har samtliga chefer i början av året fått en 

introduktion om detta och information har därefter getts löpande till nya chefer. En kurs har 

också genomförts om gender i Försvarsmakten och civil krishantering.  

Andra åtgärder under året har varit att i översynen av FOI projektprocess fortsatt uppdatera 

FOI:s projekthandbok och mallar för projektverksamheten gällande jämställdhet samt att 

påbörja en översyn av FOI:s projektledarutbildningar. Översynen har visat att det finns behov 

av en större revidering gällande både projektledarrollen och projektledarutbildningen, där 

jämställdhetsperspektivet ska inkluderas.  

En kartläggning av skillnader och förutsättningar för kvinnor och män att ta på sig 

projektledaruppdrag är påbörjad. Andel kvinnor och män bland projektledare överensstämmer 

i stort med andel inom kärnverksamhet, det är 24 procent av projektledare som är kvinnor och 

det är 25 procent inom kärnverksamheten som är kvinnor.  

Vad gäller det interna jämställhetsarbetet har FOI fortsatt arbeta utifrån kraven i 

diskrimineringslagstiftningen. Ett arbete med att integrera arbetet med aktiva åtgärder, 

dokumentation, uppföljning och samverkan i arbetsmiljöarbetet pågår. FOI har, i enlighet med 

diskrimineringslagens regler (3 kap. 10 och 11 §§), under året genomfört en lönekartläggning 

där löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten har kartlagts 

och analyserats. Vid lönekartläggningen har FOI inte funnit några löneskillnader mellan 

kvinnor och män som inte kan förklaras.  Under året har jämställdhetsperspektiv ingått i arbetet 

med medarbetarundersökning samt utveckling av FOI:s arbetsgivarvarumärke. Vidare har 

samtliga avdelningar under året genomfört värdegrundsarbete och falldiskussioner. 

Plan för integrering av jämställdhetsperspektivet i verksamheten kommer även fortsättningsvis 

att vara integrerat i planeringen av FOI ordinarie verksamhet och följas upp i den ordinarie 

verksamhetsuppföljningen. 
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4.4.9 Redovisning av arbetet med planering för verksamhet och organisation vid höjd 

beredskap 
 

 

I september 2017 fattades ett principbeslut om att samtlig tillsvidareanställd personal vid 

myndigheten ska vara krigsplacerad vid FOI. Under återstoden av 2017 distribuerades 

krigsplaceringsbesked till all berörd personal. Från detta datum krigsplaceras också all 

nyanställd personal vid myndigheten. 

Per 31 december 2018 återstår ett fåtal medarbetare som är krigsplacerade på annan myndighet. 

Samråd har ännu inte genomförts för att slutligt fastställa lämpligaste krigsplacering. 

I april 2018 fastställdes en instruktion för utarbetande av plan för höjd beredskap och krig. 

Denna innehåller beskrivning av hur arbetet ska ledas och organiseras samt beroenden av 

samverkan och behoven av sekretess. I anslutning till denna instruktion har även ansvarig 

befattningshavare för uppgiften att leda och samordna arbetet utpekats. 

Under 2018 har följande aktiviteter genomförts: 

 Övning med myndighetens ledningsgrupp samt övriga funktionsansvariga med avsikt 

att öka samsyn samt identifiera prioriterade utvecklingsområden. 

 Arbetsplan framtagen.  

 Initial genomgång av ställda uppgifter och uppstart av lokalt arbete med alla 

avdelningars ledningsgrupper. 

 Allmän utbildning kring totalförsvarets uppgifter och utveckling internt framtagen och 

genomförande påbörjad. 

 Som ett led i den interna utvecklingen har beslut fattats om att FOI ska delta som övad 

i totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020) och uppgifter kring detta har fördelats. 

 Deltagande i uppstartsmöte av TFÖ 2020. 

 

4.4.10 Redovisning av myndighetens anslagsposter 
 

Utgiftsområde 6, 1:9 ap.1, Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys 

FOI bedriver säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysverksamhet (SOFFA) till stöd 

för regeringen genom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet). 

Verksamheten finansieras av en för detta ändamål särskild anslagspost inom FOI:s anslag.  

I enlighet med den strategiska dialogen mellan FOI och Regeringskansliet upprätthåller och 

utvecklar FOI kompetens inom ramen för säkerhetspolitiska studier, försvarspolitiska och 

försvarsekonomiska studier samt studier av samhällets säkerhet. Utifrån dessa områden föreslår 

FOI årligen ett antal projekt av programkaraktär som ska samordna verksamhet och 

kompetenser. Projekten ska kunna leverera stöd av hög relevans, vetenskaplig kvalitet och 

Återredovisning 3.4 i regleringsbrevet Totalförsvarsplanering enlig förordningen (2015:1056) om 

totalförsvar och höjd beredskap 

Myndigheten ska redovisa arbetet med att återuppta sammanhängande planering för sin verksamhet och 

organisation vid höjd beredskap till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast i samband med 

årsredovisningen. 
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integritet inom respektive område över tid samt upprätthålla och utveckla kompetenser som 

Regeringskansliet långsiktigt efterfrågar.  

En närmare beskrivning av innehållet inom säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys 

återfinns i bilaga 3. 

 

Utgiftsområde 6, 1:9 ap.2, Forskning inom CBRN-området 

FOI tilldelas en anslagspost för forskning inom CBRN-området från Försvarsdepartementet för 

att bedriva forskning kring hot från och skydd mot kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen 

samt kärnvapen och för att säkerställa att grundkompetens och infrastruktur inom området 

långsiktigt upprätthålls. Anslagsposten utgör, tillsammans med anslaget från 

Utrikesdepartementet, huvudsaklig finansiering av den kunskapsuppbyggande verksamheten 

och den infrastruktur som krävs för detta, och är därmed en förutsättning för att kunna bibehålla 

och utveckla en strategisk kompetens för att bidra till Försvarsmaktens långsiktiga 

förmågeutveckling, utgöra ett stöd för totalförsvaret samt bidra till att stärka samhällets 

krisberedskap inom CBRN-området. Anslaget är helt och hållet tänkt för 

kunskapsuppbyggande verksamhet medan mer tillämpade frågeställningar ska finansieras 

genom uppdrag från berörda myndigheter. 

En närmare beskrivning av innehållet inom CBRN-området återfinns i bilaga 1. 

 

Utgiftsområde 6, 1:9 ap.3, Polisens verksamhetsområden 

 

 

Verksamheten inom anslagsposten är avsedd att finansiera forskning syftande till 

kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden 

och har inriktats och genomförts i nära dialog med dessa myndigheter. Utvecklingen i samhället 

och omvärlden innebär utmaningar för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, såväl avseende 

brottsbekämpning som brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, och 

anslagsverksamheten inriktas för att bidra till att långsiktigt utveckla förmågan att möta dessa 

utmaningar. I dialogen har gemensamma kriterier för prioritering av projektområden och 

inriktning av verksamheten använts. Styrande för inriktningen av verksamheten har varit att 

den ska ha hög relevans för aktuellt verksamhetsområde inom polismyndigheterna, tillräcklig 

djup och höjd i forskningsfrågorna samt möjliggöra en bedömning av effekt och 

genomförbarhet. Under 2018 har projektverksamhet planerats och genomförts för att utveckla 

kunskap inom områdena analys av stora datamängder som verktyg för polisiär lägesbild och 

underrättelseinhämtning, samt lägesbild och beslutsfattande utifrån polisens roll i totalförsvaret 

i en hybridhotskontext. Den senare verksamheten är nystartad under 2018 och planeras att pågå 

till och med 2020. Vidare har ett projekt rörande ökad förståelse för agerande i cyberdomänen 

avslutats enligt plan under 2018. 

Anslagsverksamheten bedöms ha bidragit till att bredda, fördjupa och effektivisera samverkan 

mellan FOI och polismyndigheterna. Verksamheten har genomförts i forskningsprojekt som 

Regleringsbrev 

4.1 Villkor för anslag 1:9 ap.6 Polisens verksamhetsområden  

Anslagsposten får användas för att finansiera forskning syftande till kunskapsuppbyggnad inom 

Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden. 
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definierats och implementerats i kontinuerlig dialog med Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen. Inriktande för verksamheten är de förmåge- och utvecklingsbehov som har 

identifierats under dialogen, och som sedan har prioriterats och samlats i projektrubriker samt 

preciserats för beredning och genomförande. I dialogen 2018 har ett dussintal angelägna 

förmåge- och utvecklingsområden identifierats, varav fem stycken har beretts vidare till 

konkreta verksamhetsförslag. Inom ramen för anslaget kommer ett av dessa förslag att kunna 

påbörjas i form av ett forskningsprojekt under 2019. 

 

Fö Utgiftsområde 6, 1:9 ap.4, Internationell verksamhet 

Verksamheten 2018 har delats in i tre övergripande områden, vilka kortfattat beskrivs nedan.  

Ungefär en tredjedel av anslagspost 4 omfattar direkt stöd till Försvarsdepartementet i bi- och 

multilateral samverkan inom försvarsforskningsområdet. Under 2018 har förhandlingarna av 

den av EU-kommissionen föreslagna europeiska försvarsfonden (EDF) inneburit efterfrågan 

från Försvarsdepartementet om stöd och underlag, vilket är en ny verksamhet inom anslaget.  

Den andra tredjedelen utgörs av förutsättningsskapande arbete och genomförande av 

generaldirektörens samverkan med sina motsvarigheter i utvalda samarbetsländer och 

multilaterala samverkansfora. På europeisk nivå har deltagande skett i EDA28:s styrelse samt i 

forskningsdirektörsformatet inom det s.k. sexnationssamarbetet (Frankrike, Italien, Spanien, 

Storbritannien, Sverige och Tyskland). Deltagande har även skett i styrelsen för Nato:s 

forskningsorganisation. Under året har arbete även pågått med att förnya ramavtal inom 

försvarsforskningsområdet med Australien och Tyskland.  

Den återstående tredjedelen av anslagsposten har använts för deltagande i arbetsgrupper på 

mellannivå inom multilaterala fora. Detta innefattar de s.k. Capability Technology Groups 

(CapTech) inom EDA, där personal från FOI representerat Sverige i ett par grupper och även 

bidragit med ett flertal tekniska experter. Inom Nato representerar FOI Sverige i flera av de 

forskningspaneler som överser och inriktar det gemensamma forskningsprogrammet inom 

Nato. Gemensamt för alla dessa grupperingar är att de initierar, koordinerar och följer upp 

samarbetet inom breda forskningsområden och utgör en förutsättningsskapande verksamhet för 

konkret forskningssamverkan. Det är också verksamhet som är central för 

informationsinhämtning och för att följa och påverka utvecklingen i omvärlden inom 

försvarsforskningsområdet. 

 

Utgiftsområde 5, 1:6 ap.4, Forskning, utredningar och andra insatser rörande 

säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 

FOI erhåller årligen en anslagspost från Utrikesdepartementet. Anslaget administreras av 

Enheten för nedrustning och ickespridning. Inom detta anslag förväntas FOI lämna tekniskt 

stöd samt utveckla vetenskapliga metoder för att verifiera efterlevnaden av olika nedrustnings- 

och provstoppsavtal. Tillsammans med anslaget från Försvarsdepartementet har detta 

möjliggjort att FOI långsiktigt har kunnat bibehålla och utveckla CBRN-verksamheten i linje 

med framtida civila och militära frågeställningar och behov.  

En närmare beskrivning av innehållet inom CBRN-området återfinns i bilaga 2. 

 

                                                           
28 European Defence Agency 
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Utgiftsområde 1, 6:1 ap.2, Allmänna val och dem – Värna demokratin 

Regeringen har gett FOI i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den 

våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. 

FOI:s uppdrag är att öka kunskapen om hur digital propaganda från våldsbejakande grupper ser 

ut i Sverige, något som är en förutsättning för att göra de förebyggande verktygen mer träffsäkra 

och proaktiva samt att föreslå åtgärder om t.ex. positiva motbudskap. Under 2018 utökades 

uppdraget och innefattar även att utveckla teknik för att studera digitalt hat mot utsatta grupper, 

ensamagerande våldsverkare och hur våldsbejakande grupper agerar vid specifika händelser. 

Under 2018 har tre rapporter publicerats inom ramen för projektet.  

Uppdraget har mynnat ut i ett flertal nya samarbeten där resultat från den forskning som 

genomförts inom uppdraget har använts. Exempelvis har FOI i samarbete med Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) studerat digitalt hat mot politiker och tillsammans med 

Tidningsutgivarna (TU) studerat digitalt hat mot journalister. Under valrörelsen har 

kontinuerliga analyser gjorts av svenska digitala miljöer för att kunna upptäcka potentiella hot 

mot valets genomförande. Analyserna har presenterats regelbundet för myndigheter som arbetar 

med valets genomförande. FOI har under 2018, inom ramen för uppdraget, lämnat stöd till 

brottsbekämpande myndigheter med analysrapporter av digitala miljöer i samband med 

speciella händelser (exempelvis demonstrationer) samt som expertstöd i utredningar. 

Inom ramen för uppdraget har även forskare från FOI deltagit i europeiska nätverk som 

European strategic communication network (ESCN), Europols European Counter Terrorism 

Center (ECTC) forskargrupp samt i referensgruppen till det EU finansierade forskarnätverket 

VOX-Pol.  

FOI har under 2018 även bedrivit forskning om ensamagerande gärningsmän. En rapport som 

beskriver denna forskning kommer i januari 2019.  
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4.5 Personal och kompetensförsörjning 

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns 

särskilda skäl mot detta. 

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra 

de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i 

regleringsbrev eller i något annat beslut. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna 

sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. 

Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. 

FOI ser tillbaka på ännu ett år där efterfrågan på FOI:s kompetens och kunskap är stor och där 

myndigheten får fler och fler uppdrag. För att kunna möta den ökande efterfrågan har FOI under 

året arbetat målmedvetet med kompetensförsörjning på kort och lång sikt, främst genom 

kompetensutveckling och rekrytering av medarbetare. Andelen avgångar har minskat jämfört 

med tidigare år, men det finns fortfarande vakanser samt kommande pensionsavgångar att 

beakta. Det höga tempot i rekryteringsarbetet behöver därför fortsätta även nästa år. 

 

4.5.1 FOI:s medarbetare 
 

4.5.1.1 Anställda och årsarbetskrafter 

Det totala antalet anställda29 vid FOI var 958 personer den 31 december 2018, vilket är en 

ökning med 42 personer jämfört med föregående år. Det intensiva arbetet med rekryteringar 

under året har därmed gett resultat, även om FOI inte helt har uppnått rekryteringsmålet för 

året.  

Även FOI:s årsarbetskrafter30 och genomsnittligt antal anställda 31har ökat under året. Ökningen 

har varit större för kvinnor än för män. Årsarbetskrafterna uppgick till 825 för 2018, en ökning 

med 33 årsarbetskrafter från 2017. Genomsnittligt antal anställda uppgick till 876 personer 

under 2018, en ökning med 28 personer jämfört med föregående år. Att årsarbetskrafterna har 

ökat mer än genomsnittligt antal anställda beror huvudsakligen på att färre personer har varit 

tjänstlediga under 2018 jämfört med 2017. 

 

  

                                                           
29 Totalt antal anställda inkluderar tillsvidareanställda och visstidsanställda. 
30 Med årsarbetskrafter avses antal anställda under året omräknat till heltidsarbetande, vilket innefattar arbetad tid under året 

för tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda med avdrag för samtliga tjänstledigheter (inkl. föräldraledighet), 

deltider och långtidssjukfrånvaro. 
31 Vid beräkning av genomsnittligt antal anställda under året ingår tillsvidare- och visstidsanställda, där reduktion görs för 

medarbetare som har varit helt tjänstlediga (inkl. helt föräldralediga) eller arbetsbefriade. 
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Tabell: Antal anställda  

  Antal 

 Per 31 december 2018 2017 2016 

Anställda totalt 958 916 899 

Kvinnor 303 287 274 

Män 655 629 625 

Varav tillsvidareanställda 932 885 874 

Kvinnor 296 277 267 

Män 636 608 607 

Varav visstidsanställda 26 31 25 

Kvinnor 7 10 7 

Män 19 21 18 

För helåret    

Årsarbetskraft1,2 825 792 824 

Kvinnor 254 235 236 

Män 571 557 588 

Genomsnittligt antal anställda3 876 848 870 

Kvinnor 273 258 257 

Män 603 590 613 
1 Enligt definition ESV. Årsarbetskrafter ska visa den tid som myndigheten har betalt lön eller annan ersättning till 
anställda i utbyte mot arbete under ett räkenskapsår.  
2 Rödmarkerade siffror har uppdaterats retroaktivt för 2017   
3 Tillsvidare- och visstidsanställda under året  

 

Till följd av nyanställningar har andelen anställda under 35 år under året ökat till 14 procent 

och medelåldern fortsatt att sjunka. Dock har även andelen anställda över 55 år ökat. FOI 

prognosticerar 10 procent pensionsavgångar sammantaget för de kommande fem åren. Andelen 

kvinnor är högst bland medarbetare under 35 år (35 procent kvinnor och 65 procent män) och 

lägst bland medarbetare över 55 år (29 procent kvinnor och 71 procent män). 

 
Tabell Åldersstatistik per 31 december 1,2 

  2018 2017 2016 

Medelålder 46,2 46,5 47,3 

Kvinnor 45,5 45,3 46,6 

Män 46,6 47,0 47,7 

Andel anställda under 35 år (%) 14% 12% 10% 

Kvinnor 16% 15% 12% 

Män 13% 11% 10% 

Andel anställda mellan 35 och 55 år (%) 65% 68% 68% 

Kvinnor 65% 67% 67% 

Män 65% 69% 68% 

Andel anställda över 55 år (%) 21% 20% 22% 

Kvinnor 19% 18% 21% 

Män 22% 20% 22% 

1 Av tillsvidare- och visstidsanställda    
2 Fördelning av andel kvinnor och andel män på olika åldersgrupper 

Antal disputerade på FOI var vid årets slut 326 personer, varav 80 kvinnor och 246 män. 

Andelen som är disputerade av totalt antal anställda var i nivå med föregående år, samtidigt 

som andelen disputerade kvinnor har ökat. 
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Tabell: Disputerade anställda inom kärn- och ledningskompetens per 31 december1   

              

  
Antal 

Andel av totalt anställda 
inom kärn- och 

ledningskompetens 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Antal disputerade anställda2 326 318 308 40% 41% 40% 

Kvinnor 80 72 69 39% 37% 36% 

Män 246 246 239 41% 42% 41% 
1 Av tillsvidare- och visstidsanställda             
2 Rödmarkerade siffror har uppdaterats retroaktivt för 2017        

 

4.5.1.2 Kvinnor och män på FOI  

FOI har under året fortsatt att arbeta för en jämnare könsfördelning32 och ser nu en positiv effekt 

av arbetet. Vid slutet av året var andelen anställda kvinnor 32 procent och andelen män 68 

procent, vilket innebär att trenden fortsätter och det totalt är en ökning med två procent jämfört 

med 2016. Det beror både på att antal kvinnor som slutar har minskat och att antal kvinnor som 

anställs har ökat. Det är inom kärnverksamheten som andelen kvinnor har ökat jämfört med 

tidigare år, där FOI också ser en högre andel kvinnor bland de sökande. FOI har under året gjort 

riktade aktiviteter mot kvinnliga studenter för att öka intresset för FOI:s verksamhet. Även 

könsfördelningen bland disputerade har förbättrats från föregående år. På högsta chefsnivå, 

inom FOI ledning och styrelsen är det en jämn könsfördelning.  

 

Tabell: Procentuell fördelning per kön     
   

 
      

  
Kvinnor Män 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Fördelning antal anställda totalt 32% 31% 30% 68% 69% 70% 

Fördelning tillsvidareanställda 32% 31% 31% 68% 69% 69% 

Fördelning visstidsanställda 27% 32% 28% 73% 68% 72% 

Fördelning årsarbetskraft 31% 30% 29% 69% 70% 71% 

Fördelning inom Kärnkompetens 25% 24% 24% 75% 76% 76% 

Fördelning disputerade  25% 23% 22% 75% 77% 78% 

Fördelning projektledare1 24% 24% 21% 76% 76% 79% 

Fördelning chefer2 35% 39% 42% 65% 61% 58% 

Fördelning enhetschefer, sektionschefer 32% 41% 36% 68% 59% 64% 

Fördelning stf avdelningschefer 50% 33% 33% 50% 67% 67% 

Fördelning avdelningschefer 40% 20% 20% 60% 80% 80% 

Fördelning FOI ledning 50% 40% 40% 50% 60% 60% 

Fördelning FOI styrelse 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
1 Projektledare för anslags-, bidrags- och avgiftsfinansierade projekt 

    

2 Gruppen innefattar samtliga chefer med personalansvar            

 

 

                                                           
32 En jämn könsfördelning innebär att både kvinnor och män utgör minst 40 procent av den totala gruppen 
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4.5.1.3 Personalomsättning  

För 2018 var personalomsättningen 6 procent. Minskningen jämfört med föregående år beror 

på att andelen avgångar har minskat. Personalomsättningen beräknas genom att dividera det 

lägsta värdet av externa avgångar eller nyanställningar avseende tillsvidareanställda under året 

med antal tillsvidareanställda vid årets början. Den låga nivån på personalomsättningen för 

2015 och 2016 beror på ett omställningsarbete som genomfördes under dessa år. Under dessa 

år gjordes få nyanställningar.  

Figur: Extern personalomsättning för tillsvidareanställda i procent 

 
      

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Under året har 55 tillsvidareanställda slutat sina anställningar, jämfört med 71 avgångar 

föregående år. Av dessa har 42 personer fått annat arbete (50 personer 2017) och 13 har gått i 

pension (17 personer 2017). Andelen avgångar har minskat jämfört med tidigare år, men det 

finns fortfarande vakanser samt kommande pensionsavgångar att beakta. Andelen 

pensionsavgångar har varit runt två procent de tre senaste åren, för både kvinnor och män. De 

närmaste åren förväntas samma andel pensionsavgångar. 

FOI håller avgångssamtal med medarbetare som slutar med syftet att fånga upp erfarenheter 

som kan användas i det kontinuerliga arbetet med att utveckla FOI som arbetsgivare. En 

sammanställning av samtalen visar på vanliga avgångsorsaker, där medarbetare har gått till 

både offentlig och privat verksamhet. En aktivitet under året har varit att se över 

avgångsprocessen.  

Tabell: Extern personalrörlighet för tillsvidareanställda 

       

  
Antal 

Andel i % (av anställda 
i början av året) 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Nyanställda 102 82 22 12% 9% 2% 

Kvinnor 39 34 8 14% 13% 3% 

Män 63 48 14 10% 8% 2% 

Avgångar 55 71 106 6% 8% 11% 

Kvinnor 20 24 35 7% 9% 12% 

Män 35 47 71 6% 8% 11% 
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4.5.1.4 Sjukfrånvaro  

FOI har under året fortsatt arbetet med att förebygga och minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 

var 2,9 procent för 2018, vilket är en minskning jämfört med föregående år.33 Sjukfrånvaron är 

lägre jämfört med staten i stort där sjukfrånvaron var 3,8 procent 201734. Det är sjukfrånvaron 

bland kvinnor som har minskat, däremot syns en liten ökning bland männen. Sjukfrånvaron har 

minskat för samtliga åldersgrupper. Andelen långtidssjuka av total sjukfrånvaro har fortsatt att 

minska och uppgick till 34,5 procent för 2018 jämfört med drygt hälften av de långtidssjuka år 

2016. Långtidsfrånvaron har dock ökat för män 30-49 år samt för kvinnor över 50 år. 

Kartläggning och genomgång av långtidssjukskrivningar visar på behov av fortsatta insatser på 

individ- och enhetsnivå, men inte övergripande åtgärder på myndighetsnivå. 

 

Tabell: Sjukfrånvaro i procent      
       

  All sjukfrånvaro i % Andel långtidssjuka2 i % 

  2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Samtliga anställda1 2,9% 3,0% 2,7% 34,5% 41,0% 51,3% 

Kvinnor 4,3% 5,2% 4,6% 47,7% 57,5% 63,8% 

Män 2,2% 2,1% 1,9% 22,9% 22,5% 38,8% 

Ålder -293  1,9% 2,0% 4,5%          -          -          - 

Kvinnor 1,4% 2,1% 4,6%          -          -          - 

Män 2,1% 1,9% 4,4%          -          -          - 

Ålder 30-49 2,5% 2,7% 2,8% 9,9% 17,2% 47,5% 

Kvinnor 3,0% 4,8% 4,8% 8,6% 27,6% 57,4% 

Män 2,3% 1,7% 1,8% 11,0% 5,5% 35,8% 

Ålder 50- 3,5% 3,6% 2,5% 24,7% 23,8% 53,8% 

Kvinnor 6,5% 6,1% 4,2% 39,1% 29,9% 74,4% 

Män 2,2% 2,6% 1,9% 11,9% 17,0% 35,9% 
1 Innefattar tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda         
2 (60 dagar eller mer) i förhållande till total frånvaro (%)         
3 Sjukfrånvaron särredovisas inte för denna grupp då uppgifterna kan härledas till enskilda individer, detta i enlighet med ESV 
allmänna råd 7 kap. 3§ 

 

4.5.2 Åtgärder kompetensförsörjning 

En förutsättning för FOI:s verksamhet är att medarbetarna besitter relevant kompetens inom 

FOI:s nuvarande och framtida forskningsområden. Det förändrade omvärldsläget har gjort att 

forskningsbehovet har förändrats hos FOI:s uppdragsgivare, vilket har lett till både en ökad 

beställningsvolym samt behov av forskning inom nya områden. För att kunna möta 

uppdragsgivarnas ökade behov har FOI under året målmedvetet arbetat med 

kompetensförsörjning. FOI:s förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och ibland även 

avveckla kompetens är avgörande för att uppnå verksamhetens mål. Nedan beskrivs de åtgärder 

som har vidtagits i syfte att säkerställa detta.  

                                                           
33 FOI beräknar andelen sjukfrånvaro i enlighet med ESV:s allmänna råd, dvs. sjukfrånvaron dividerat med den ordinarie 

arbetstiden. I ordinarie arbetstid ingår inte tjänstlediga utan lön, inte heller övertid och kompensationstid. Däremot ingår t.ex. 

semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro. 
34 Uppgifter från Arbetsgivarverket https://www.arbetsgivarverket.se/medlem/medlemsnyheter/2018/sjukfranvaron-

i-staten-vander---svag-minskning/ 

https://www.arbetsgivarverket.se/medlem/medlemsnyheter/2018/sjukfranvaron-i-staten-vander---svag-minskning/
https://www.arbetsgivarverket.se/medlem/medlemsnyheter/2018/sjukfranvaron-i-staten-vander---svag-minskning/
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4.5.2.1 Attrahera och rekrytera 

För att möta verksamhetens kompetensbehov på kort och lång sikt har de viktigaste åtgärderna 

även i år varit rekrytering samt strategisk kompetensutveckling. Under 2018 har 102 

tillsvidareanställda och 11 visstidsanställda medarbetare påbörjat sina anställningar hos FOI. 

Av dessa har 5 procent tidigare varit anställda vid myndigheten. 22 medarbetare har bytt tjänst 

internt.  

Rekrytering har prioriterats under året och FOI har arbetat mycket med att synas i olika forum. 

Forskare från FOI har deltagit på flera arbetsmarknadsdagar riktade mot de 

utbildningsinriktningar vid universiteten i Umeå, Linköping, Norrköping, Stockholm och 

Uppsala där FOI har behov av att rekrytera. FOI har även deltagit med talare på seminarier i 

Almedalen samt varit frekvent förekommande med expertkunskap i media under året. 

Det finns ett stort rekryteringsbehov inom flera kompetensområden. FOI har därför tagit extra 

initiativ för att synas inom sådana områden i syfte att informera och väcka intresse för FOI:s 

verksamhet. Det har anordnats öppet hus, lunchföreläsningar om FOI:s verksamhet gentemot 

universiteten samt även gjorts riktade aktiviteter mot nätverk och föreningar för unga kvinnor 

inom tekniska universitetsutbildningar för att visa vilka intressanta och goda möjligheter som 

finns i rollen som forskare på FOI.  

Då FOI har haft behov av att bredda sin annonsering och synas i fler medier har nya initiativ 

kring annonsering tagits. Därför har FOI haft mer riktad annonsering i digitala medier mot 

personer med utbildning inom vissa tekniska områden.  

FOI arbetar även aktivt och långsiktigt för att kunna erbjuda studenter exjobb, både för att skapa 

intresse för FOI:s verksamhet och för att det bidrar till FOI:s utveckling. FOI har under året haft 

närmare 40 examensarbetare. Ett flertal av de nyanställda under året har tidigare varit 

examensarbetare. FOI har även under året startat upp ett nytt praktikantprogram.  

I den årliga undersökningen FöretagsBarometern35 placerar sig FOI åter på topp 100 av de mest 

attraktiva arbetsgivarna inom flera olika studieområden. Nytt för i år är plats 76 bland studenter 

inom samhällskunskap samt plats 45 bland studenter inom naturvetenskap. Även i den årliga 

undersökningen KarriärBarometern36 placerar sig FOI åter på listan över 100 av de mest 

attraktiva arbetsgivarna bland yrkesverksamma inom flera inriktningar.  

FOI har under 2018 startat ett projekt gällande FOI:s arbetsgivarvarumärke. Syftet är att 

utveckla FOI:s arbetsgivarvarumärke för att öka attraktionskraften som arbetsgivare, och på så 

sätt underlätta rekrytering av nyckelkompetenser samt behålla befintlig personal. FOI har under 

året arbetat med att samla in information till ett underlag som kommer att utgöra en grund för 

FOI:s arbetsgivarvarumärke samt arbetsgivarerbjudande. 

 

4.5.2.2 Utveckla och behålla kompetens 

För att möta verksamhetens kompetensbehov har fokus i år även varit att utveckla och behålla 

kompetens hos medarbetare. Under 2018 genomfördes exempelvis metodkurser inom 

speldesign, modellering och simulering, kurser som syftar till ökad kunskap om 

                                                           
35 FöretagsBarometern är en undersökning Universum genomför om attraktiva arbetsgivare bland Sveriges universitets- och 

högskolestudenter. 2018 har 22 046 studenter från 33 universitet och högskolor deltagit. 
36 KarriärBarometern är en undersökning Universum genomför om attraktiva arbetsgivare bland ”young professionals”, det 

vill säga yrkesverksamma akademiker under 40 år som har ett till åtta års arbetslivserfarenhet. 2018 har 19 552 akademiker 

deltagit i undersökningen.  



FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241 
 

54 
 

Försvarsmakten och totalförsvaret samt satsningar inom området ammunitionssäkerhet. För att 

skapa en ökad redundans har kompetensöverföring genomförts och medarbetare har getts 

möjlighet att gå bredvid mer erfarna och seniora kollegor i ordinarie verksamhet. FOI har också 

bedrivit interna forskningsprojekt där anställda med kompetens från flera olika områden har 

arbetat tillsammans för att skapa möjlighet att bättre nyttja FOI:s kompetensbredd. FOI har även 

genomfört interna satsningar för att bl.a. bygga upp kunskap inom nya områden. 

Forskningsverksamheten vid FOI bedrivs i projektform. För att kunna erbjuda medarbetare 

meningsfulla och utvecklande uppgifter arbetar chefer kontinuerligt med personalplaneringen 

av projekten. Utvecklingssamtal hålls med alla medarbetare för att rätt kunna matcha 

utvecklingsviljan och kompetensen hos individen med projektens behov. Då behov uppstår 

genomförs individuella kompetensutvecklingsinsatser.  

Projektledaren har en av nyckelrollerna i FOI:s verksamhet. FOI har under 2018 erbjudit tre 

olika projektledarutbildningar: Projektmodell och projektmetodik, Rollen som projektledare 

samt Projektledare på FOI.  

Utöver verksamhetsspecifik kompetensutveckling erbjuds alla medarbetare utbildningar i till 

exempel Offentlighet och sekretess, Exportkontroll, Medieträning samt Retorik- och 

presentationsteknik. Nytt för i år är den obligatoriska utbildningen ”Totalförsvaret en tidsresa 

– igår, idag och imorgon”, vilket är en kurs som samtliga medarbetare på FOI ska gå. 

De senaste två årens intensiva arbete med rekrytering har resulterat i en stor andel nyanställda, 

vilket ställer höga krav på introduktion i verksamheten. Utgångspunkt vid introduktion av nya 

medarbetare är skriften ”Vårt FOI – Det här är vi” som sammanfattar medarbetarskapet på FOI. 

Myndigheten har enhetliga rutiner för introduktion av nya medarbetare och det börjar med 

introduktion på den egna arbetsplatsen. Samtliga nya medarbetare bjuds senare in till en 

myndighetsövergripande introduktionsdag med ambitionen att skapa stolthet hos nya 

medarbetare att få vara en del av myndigheten. Innehållsmässigt varvas genomgångar av 

forskningsverksamhet med mer övergripande information om FOI:s roll och medarbetarnas 

åtagande som tjänstemän i staten. För statligt anställda finns även ”Den gemensamma statliga 

värdegrunden”37 med värderingar och principer att förhålla sig till och är därför en obligatorisk 

del i introduktionen. Nytt för i år är att FOI som en fortsättning på introduktionen infört 

Medarbetare på FOI, en fördjupad kurs om medarbetarskap för samtliga nya medarbetare. 

Vårt FOI och den statliga värdegrunden är även grunden för FOI:s nya ledarskapsfilosofi som 

implementerats under året. På myndighetens årliga chefsdagar där alla chefer samlats har fokus 

varit strategiska forskningssatsningar, omvärldsanalys, medarbetarundersökning samt 

utveckling av chefs- och ledarskapsfrågor. Under året har utbildningen Chef i staten genomförts 

för myndighetens chefer. Syftet med utbildningen var att ge chefer en introduktion i vad det 

innebär att företräda en statlig arbetsgivare och ge baskunskaper i arbetsrätt med särskild fokus 

på den statliga sektorn, kollektivavtal samt lönebildning och lönesättning för att kunna hantera 

olika typer av arbetsgivarfrågor. Samtliga chefer har även utbildats i löneöversyn och 

lönesamtal. 

FOI arbetar för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och att myndigheten ska fortsätta 

att vara en attraktiv arbetsplats. En del i det arbetet är att utveckla den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. För att få underlag för förbättringsarbetet gjordes under våren en mätning 

av hur alla anställda uppfattar sina förutsättningar att göra ett bra arbete. Svarsfrekvensen 

uppgick till 81,2 procent, vilket gav ett gott underlag för förbättringsarbete. Spridningen i 

svarsfrekvens mellan avdelningarna visar på ett generellt högt deltagande och resultaten kan 

tolkas som representativa för samtliga avdelningar. Samtliga medarbetare har inom sina 

                                                           
37 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/vardegrunden.pdf 
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respektive enheter arbetat vidare med resultat och handlingsplaner.  

Myndigheten bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppdatering av rutiner och styrande 

dokument pågår löpande i enlighet med nya föreskrifter. Arbetsförhållanden undersöks i 

enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och åtgärder vidtas för att motverka de risker i 

arbetsmiljön som framgår av undersökningarna. Arbetsmiljöutbildning har genomförts för 

nytillträdda chefer och skyddsombud. På FOI råder nolltolerans mot alla former av trakasserier 

och kränkande särbehandling och det finns rutiner för hantering av detta. 

En förstudie ”Arbetsmiljöprojekt risker” har genomförts av en extern part för att kartlägga vilka 

risker som förekommer på FOI:s anläggningar. Resultatet från rapporten visar genomgående 

ett positivt resultat. Rapporten lyfter fram att riskmedvetenheten inom högriskområden är 

mycket god samt att FOI, på samtliga anläggningar, har en mycket god kännedom om sina 

risker utanför de stora högriskområdena. Rapporten inkluderar förbättringsförslag och 

redovisar ett par områden där riskhanteringen kan bli ännu bättre. 

 

 4.5.2.3 Avveckla kompetens 

Under 2018 har det inte vidtagits några övergripande åtgärder gällande avveckling av 

kompetens eller kompetensväxling.  

 

4.5.3 Bedömning 

FOI ser tillbaka på ett år där efterfrågan på FOI:s kompetens och kunskap varit stor och 

myndigheten fått fler uppdrag inom såväl försvars- som säkerhetsområdena. För att kunna möta 

den ökande efterfrågan har FOI arbetat målmedvetet med kompetensförsörjning på kort och 

lång sikt. För verksamhetsåret har arbetet med kompetensförsörjning primärt fokuserats på att 

stimulera nätverk och samarbeten, utbildningar och kunskapsöverföring samt rekrytering. FOI 

har bl.a. bedrivit ett antal interna kompetensöverskridande projekt. 

FOI bedömer att vidtagna åtgärder bidragit till att myndigheten sammantaget under 2018 i stor 

utsträckning har haft tillgång till den kompetens som behövts för att fullgöra myndighetens 

uppgifter. Även framgent kommer FOI att behöva rekrytera fler medarbetare för att både kunna 

möta det ökade behovet från uppdragsgivare som att kompetensmässigt ligga i framkant. 
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4.6 Effektivitet och god hushållning 

 

Effektivitet och god hushållning i FOI:s kärnverksamhet med forskningsanläggningar samt 

FOI:s centrala lednings- och stödverksamhet redovisas med 2014 som jämförelseår genom 

nedanstående mätetal: 

 normal- respektive medeltimpris,  

 debiteringsgrad 1 och debiteringsgrad 2 (inkl. forskningsnära verksamhet), 

 personår i forsknings- respektive central lednings- och stödverksamhet, 

 utveckling av lokalkostnader och 

 centrala overheadkostnader. 

 

Dessa mätetal är beroende av varandra och måste analyseras i ett sammanhang för att ge en 

rättvisande bild beträffande utvecklingen av effektivitet och god hushållning. 

Det försämrade omvärldsläget och den framtida inriktningen av försvaret innebär för FOI:s 

vidkommande att forskningsbehovet har ökat hos FOI:s uppdragsgivare. FOI behöver därför 

förstärka kompetensen och satsa på att utveckla verksamheten samt även i viss mån 

återuppbygga kunskap som nu efterfrågas. Samtidigt behöver möjligheten att tillgodose de 

framtida behoven inom försvaret stärkas. FOI har under året fortsatt att rekrytera i syfte att öka 

personalstyrkan och även satsat på strategisk kompetensutveckling för att kunna möta dessa 

framtid behov. En utveckling av verksamheten förutsätter även att stödverksamheten kan öka 

för att arbetet ska bli effektivt och för att myndigheten ska kunna leva upp till lagar och 

förordningar. Exempel på uppgifter som under året har tagit ökade resurser i anspråk är den nya 

dataskyddsförordningen (GDPR) och totalförsvarsplanering enligt förordningen om 

totalförsvar och höjd beredskap.  

Av nedanstående avsnitt framgår att FOI under 2018 har: 

 

 Sänkt genomsnittligt normalpris med 31 kr (-2,9 procent) jämfört med 2017 och med 

28 kr (-2,7 procent) jämfört med 2014, efter omräkning med sammanvägt index.  

 Sänkt medeltimpriset med 24 kr (-2,4 procent) jämfört med både 2017 och 2014, efter 

omräkning med sammanvägt index. Inberäknat slutlig anslagsprisjustering vid 

årsbokslut samt omräkning med sammanvägt index har FOI sänkt medeltimpriset med 

16 kr (-1,6 procent) jämfört med 2017 och med 20 kr (-2,0 procent) jämfört med 2014. 

 Uppnått och överstigit målvärdena 75 procent för debiteringsgrad 1 och 85 procent för 

debiteringsgrad 2 på forskningsavdelningarna. 

Myndighetsförordningen 3§ 

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och 

enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas 

på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 

Regleringsbrev 

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet 

2. Det ackumulerade överskottet från den avgiftsfinansierade verksamheten får användas till att finansiera 

myndighetens strategiska kompetensutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten. Överskottet får även 

användas till att skapa hållbarhet inom områden som är verksamhetskritiska. 
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 Ökat antal personår i central OH-verksamhet med 2 procent, bl.a. genom att tillsätta 

ett antal vakanta tjänster. En satsning på stödverksamhet som bedömts som nödvändig. 

 Bibehållit lokalkostnaderna på samma nivå som 2017 i nominella termer (1 procent 

ökning rensat för engångseffekter) och sänkt lokalkostnaderna jämfört med 2014 

(omräknat med KPI). 

 Ökat kostnaderna för central OH-verksamhet i reala termer med 19 procent jämfört 

med 2017 och med 14 procent jämfört med 2014 (omräknat med ett sammanvägt 

index) genom nödvändiga åtgärder, såsom tillsättning av vakanta tjänster och 

återinvestering i FOI:s infrastruktur. 

Mot denna bakgrund bedömer FOI att verksamheten under året har bedrivits effektivt och med 

god hushållning. 

 

4.6.1 Utveckling av FOI:s externa timpriser 

Som ett komplement till övriga mått som mäter effektivitet, speciellt debiteringsgraden i 

forskningsverksamheten, använder FOI utveckling av externa timpriser. Priserna ska vara på 

en rimlig nivå och täcka FOI:s självkostnader på lång sikt.  

Priserna är fastställda mot bakgrund av att god balans ska råda mellan uppdrag åt extern 

uppdragsgivare och strategisk kompetensuppbyggnad på sikt. En risk med måttet som uttryck 

för effektivitet är exempelvis att överskott som genereras inte enbart är positivt för 

verksamheten. Det är ofta tecken på att nödvändig kompetensutveckling, som timpriset ger 

utrymme till, inte har kunnat äga rum.  

Det externa timpriset för FOI:s personal fastställs av generaldirektören inför varje 

verksamhetsår mot bakgrund av den allmänna kostnadsutvecklingen, och avgiftsförordningens 

krav på att avgifterna långsiktigt ska täcka FOI:s kostnader fullt ut. Som ett led i prissättningen 

placeras FOI:s personal i kategorier efter lönespann. FOI använder olika timpriser vid 

debitering av externa uppdragsgivare; normal-, anslags-, OA38- och EU-pris.  

Vid prissättning av projekt i anslagsverksamheten ställer regeringen krav genom 

anslagsförordningen. Vid prissättning av EU-projekt och andra bidragsfinansierade projekt 

anpassas priset däremot till de krav bidragsgivaren ställer. OA-priset tar bl.a. hänsyn till FOI:s 

reducerade kostnad per medarbetare. Olika timpriser tas således fram inför varje år och såväl 

EU-projekt som anslagsverksamheten stäms av mot verkliga kostnader för genomförandeåret. 

Nedanstående tabell visar utvecklingen av FOI:s normaltimpriser från 2014 till 2018. 

Timpriserna har räknats om till reala belopp med 2014 som bas. FOI:s verksamhetskostnader 

består till stor del av kostnader för personal, varför normaltimpriset i denna tabell har räknats 

om baserat på en sammanvägning av två olika index. Som index för lönekostnadsförändringar 

har Konjunkturinstitutets statistik ”Timlöner enligt Konjunkturlönestatistiken” för statligt 

anställda39 använts. Som index för övriga kostnader har konsumentprisindex (KPI)40 använts. 

De två indexen har vägts samman med respektive kostnadstyps andel av FOI:s totala kostnader 

för respektive år. Normaltimprisets utveckling i nedanstående tabell visar därmed en realistisk 

bild av prisutvecklingen för FOI:s normalpris 2014-2018.  

                                                           
38 Operationsanalytiker placerade vid Försvarsmakten.  
39 Konjunkturinstitutets (KI) statistik ger en realförändring av timpriset jämfört med 2014 med följande procentsatser  

(-9,4 procent, -7,0 procent, -4,8 procent respektive -2,5 procent för 2018, 2017, 2016, respektive 2015). KI har uppdaterat 

procentsatsen för år 2017 efter det att Årsredovisningen för 2017 togs fram. 
40 Konsumentprisindex utgående från fastställda tal i december varje år, vilka ger en realförändring av timpriset jämfört med 

2014 med följande procentsatser (-5,4 procent, -3,4 procent, -1,8 procent, respektive knappt -0,1 procent för 2018, 2017, 2016 

respektive 2015). 



FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241 
 

58 
 

Under åren 2014-2017 höjde FOI timpriserna för att kompensera för kostnadsökningar för 

personal och andra verksamhetskostnader samt skapa utrymme för det eftersatta behovet av 

strategisk kompetensutveckling. Höjningarna av normalpriset var 20 kr (nominellt) inför 2015, 

mellan 20-35 kr (nominellt) beroende på kategori inför 2016 och mellan 0-35 kr (nominellt) 

beroende på kategori inför 2017. Inför 2018 höjde FOI inte timpriset då myndigheten bedömde 

att tillräckligt utrymme för externa och interna satsningar hade skapats. 

 

Tabell: Normalpris i kr (prisläge 2014, sammanvägt index) 

 

I tabellen ovan framgår att FOI i reala termer har sänkt sina normaltimpriser i samtliga 

kategorier och totalt jämfört med 2017, eftersom ingen nominell prisökning gjordes mellan 

åren. Jämfört med basåret 2014 har genomsnittligt normalpris i reala termer sänkts med 28 kr.  

Ett annat sätt att visa effektivitet i verksamheten är medeltimprisets utveckling. Medeltimpriset 

är det sammanvägda resultatet av medarbetarnas inplacering i kategorier och timpriset för 

arbetad tid i de olika verksamheterna. I tabellen nedan visas den procentuella fördelningen per 

kategori av arbetade timmar i extern verksamhet samt medeltimprisets utveckling i löpande 

prisläge omräknat till prisläget 2014, beräknat med ett sammanvägt index, se avsnitt om 

normaltimpris ovan. 

 

Tabell: Medeltimpris i kr i löpande prisläge samt omräknat till reala belopp med sammanvägt index 

 

I ovanstående tabell framgår att medeltimpriset i löpande prisläge uppgick till samma prisnivå 

år 2018 som 2017 samt ökade med 64 kr jämfört med 2014. Utvecklingen i reala belopp (med 

hänsyn till KPI och löneutvecklingen sedan 2014) visar att medeltimpriset har sjunkit för 2018. 
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Tidigare år var medeltimpriset i reala termer någorlunda stabilt, med undantag för 2016. 

Varje år behöver FOI i bokslutet göra en sista avstämning av prissättningen av 

anslagsverksamheten. Nedanstående tabell visar medeltimpriserna för samtliga pristyper med 

hänsyn tagen till sådana slutliga justeringar. För 2018 behövde en prisökning göras, vilken 

ökade det genomsnittliga medeltimpriset för samtliga pristyper med 8 kr i löpande prisläge, från 

1 085 kr till 1 093 kr. 

 

Tabell: Medeltimpris i kr i löpande prisläge samt omräknat till reala belopp med sammanvägt index. 
Slutlig påläggsjustering av anslagpriserna inräknad. 

 

 

4.6.2 Debiteringsgrad på forskningsavdelning 

FOI använder sedan flera år tillbaka debiteringsgrad för att följa effektiviteten i 

forskningsavdelningarnas produktion. Debiteringsgrad 1 mäter andelen externt debiterade 

timmar41 av det totala antalet arbetade timmar i forskningsverksamheten. Här ingår endast 

timmar som genomförs av FOI-anställd personal, medan inhyrd personal inte kan ingå på grund 

av att de inte för tid i projekten. Detta mått påverkas således av om FOI har upphandlat extern 

forskningskompetens till projekten för att klara åtagandet motuppdragsgivare. 

FOI har ändå valt att använda detta mått, eftersom det är stabilt över tiden, som ett uttryck för 

effektivitet. Måttet har fördelen att det är etablerat och att det används internt inom FOI som 

underlag och jämförelse i budget-, uppföljnings- och verksamhetsplaneringsprocesserna, samt 

att det ger en god transparens i verksamhetens olika delar. 

I det totala antalet arbetade timmar på forskningsavdelningarna ingår också timmar i annan 

verksamhet, som inte direkt debiteras extern uppdragsgivare. Det är bl.a. lednings- och 

stödverksamhet, som exempelvis forskningsledning och verksamheter som tillgodoser andra 

krav som externa aktörer och uppdragsgivare ställer. Exempel på detta är kvalitetsarbete samt 

miljö- och jämställdhetsarbete. Så kallad forskningsnära verksamhet ingår även i det totala 

antalet arbetade timmar på forskningsavdelningarna. Hit räknas exempelvis satsningar på 

forskning med förväntad framtida finansiering, vilka är nödvändiga i en forskningsorganisation 

för att kunna möta uppdragsgivarnas framtida behov. Som exempel på forskningsnära 

verksamhet kan nämnas kontakter med uppdragsgivare, tidigt offertarbete, individuell 

kompetensutveckling och strategisk kompetensuppbyggnad, bl.a. mot nya forskningsområden. 

Mot bakgrund av dessa satsningar har FOI i budgetarbetet som mål att 

forskningsavdelningarnas genomsnittliga debiteringsgrad 1 ska ligga runt 75 procent.  

En fördel med FOI:s definition av debiteringsgrad 1 är möjligheten att bättre kunna styra 

balansen mellan forskarnas arbete mot extern uppdragsgivare och kompetensutvecklande 

verksamhet. Det är en strategisk fråga såväl för organisationen som för den enskilde forskaren 

att utrymme ges för kompetensutveckling, då det är en nödvändighet för en 

                                                           
41 I antal debiterbara timmar ingår även utförda timmar i FOI:s forskningsanläggningar. 

2018 2017 2016 2015 2014

Medeltimpris kr/timme, löpande 

prisläge, efter anslagsprisjustering 1 093 1 083 1 064 1 032 1 024

Vägt index KPI och löneutveckling -8,1% -5,8% -3,9% -1,8% 0,0%
Medeltimpris kr/timme, prisläge 

2014, baserat på vägt index, efter 

anslagsjustering 1 004 1 020 1 023 1 013 1 024
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forskningsorganisations långsiktiga fortlevnad. 

För att beskriva denna balans kompletteras redovisning av debiteringsgrad 1 med 

debiteringsgrad 2, vilket innebär att timmar i intern forskningsnära verksamhet även ingår. 

Ovan beskrivna strategiska satsningar för att möta uppdragsgivarnas framtida behov är ett sätt 

att stärka den debiteringsbara verksamheten. Mot denna bakgrund ger debiteringsgrad 2 en mer 

korrekt bild av den verksamhet FOI bedriver mot extern uppdragsgivare. FOI:s debiteringsgrad 

2 är då mer jämförbar med debiteringsgraden i andra tjänsteproducerande organisationer. 

 
Tabell: Debiteringsgrad i procent för forskningsavdelningarna  

 
 

Som framgår av ovanstående tabell översteg debiteringsgrad 1 på FOI:s forskningsavdelningar 

för 2018 målvärdet med 2,9 procentenheter. Jämfört med 2017 är detta en minskning med 

2 procentenheter. Andelen forskningsnära verksamhet har ökat med 1,6 procentenheter mellan 

2017 och 2018. Debiteringsgrad 2, som ska ge utrymme för strategiska kompetenssatsningar, 

ligger 1,1 procent över målvärdet, vilket är 85 procent.  

Att debiteringsgraden har sjunkit samtidigt som andelen forskningsnära verksamhet har ökat 

jämfört med de senaste åren är en konsekvens av att FOI under 2018 har prioriterat interna 

kompetenssatsningar inom den forskningsnära verksamheten. Satsningen har bedömts som 

nödvändig för att FOI ska kunna ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och kunna ge 

uppdragsgivarna kvalificerat stöd i den påbörjade ominriktningen av försvaret. 

 

4.6.3 Debiteringsgrad för FOI totalt 

FOI följer även debiteringsgraden för myndigheten totalt. Detta mätetal visar andelen 

forskartimmar av det totala antalet arbetade timmar på FOI, se tabell nedan. Till skillnad mot 

beräkning av debiteringsgrad på forskningsavdelning, ingår då även nedlagda timmar i central 

OH-verksamhet42 i totalt arbetade timmar. FOI har en intern styrmodell som innebär att 

administrativa och andra stödtjänster, såsom t.ex. juridik, inköp och IT, är centralt placerade. 

Dessa tjänster anpassas i dialog med myndighetsledningen och forskningsavdelningarna.  

                                                           
42 Följer Ekonomistyrningsverkets definition av OH-kostnader. Här ingår timmar i förvaltningsverksamhet på central nivå och 

myndighetsledning. 

2018 2017 2016 2015 2014

Debiteringsgrad 1, forskningsavdelningarna 
77,9% 79,9% 81,1% 79,0% 75,2%

Andel forskningsnära verksamhet, ex.vis. satsningar i 

strategiska internt finansierade projekt på 

forskningsavdelningarna 8,3% 6,7% 4,9% 6,9% 9,7%

Debiteringsgrad 2, forskningsavdelningarna 86,1% 86,6% 86,0% 85,9% 84,9%
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Tabell: Debiteringsgrad i procent för FOI 

 

Av ovanstående tabell framgår att debiteringsgrad 1 för FOI totalt har sjunkit med 

2,4 procentenheter jämfört med 2017 och ökat med 2,1 procentenheter i förhållande till 2014. 

FOI bedömer att utfallen för 2017 och 2016 på 67,4 procent respektive 67,9 procent är för höga 

nivåer med tanke på de administrativa uppgifter som åligger en myndighet. Tabellen visar också 

att andelen forskningsnära verksamhet har ökat.  

Den lägre debiteringsgrad 1 jämfört med de senaste åren beror huvudsakligen på att institutet 

under året har prioriterat strategiska komptenssatsningar, samtidigt som FOI fortsatt har haft 

brist på personal inom vissa områden, vilket har lett till att viss extern verksamhet har fått 

skjutas fram till efterföljande år. Prioriteringen av strategiska kompetenssatsningar har lett till 

att andelen forskningsnära verksamhet har ökat. Myndigheten har även tillsatt ett antal vakanser 

inom ledning och stöd under 2018, vilket har fått till följd att denna andel har ökat jämfört med 

föregående år. 

 

4.6.4 Kärnverksamheten43 

Antalet verksamma personer i kärnverksamheten minskade under 2015 och 2016 i samband 

med ett större omställningsarbete i syfte att effektivisera verksamheten genom uppsägning av 

ej längre efterfrågade kompetenser. Efterfrågan på FOI:s tjänster har därefter ökat och 

myndigheten har både under 2017 och 2018 intensifierat rekryteringsarbetet. På grund av det 

rådande arbetsmarknadsläget har flera medarbetare dock valt att lämna FOI, varför ökningen i 

personår inte har uppnått önskad nivå.  

 

Tabell: Personår i kärnverksamhet 

 
 

Av ovanstående tabell framgår att produktionen i kärnverksamheten44 under 2018 har bedrivits 

av personer som redovisat timmar motsvarande 687 personår, vilket är en ökning med 

15 personår jämfört med 2017 och en minskning med 47 personår jämfört med 2014, året före 

omställningsarbetet.  
 

                                                           
43 Med kärnverksamhet menas den forskningsverksamhet som bedrivs på FOI:s forskningsavdelningar och i ringa omfattning 

inom GD:s ledningsstöd (tidigare år i ringa omfattning på avdelningen Forskningsstöd). 
44 Fram till slutet av 2016 arbetade 48 assistenter/sekreterare, avdelningsekonomer och tekniker/fastighetsservice i central 

stödverksamhet. Efter omorganisation 2017-01-01 tillhör denna grupp forskningsavdelningarna. För att underlätta jämförelser 

mellan åren har personåren i kärnverksamheten för 2017 och 2018 justerats för att motsvara den tidigare organisationen. 

2018 2017 2016 2015 2014
Debiteringsgrad 1, FOI totalt 65,0% 67,4% 67,9% 66,1% 62,9%

Andel forskningsnära verksamhet ex.vis. satsningar i 

strategiska internt finansierade projekt på FOI totalt 7,1% 5,7% 4,1% 5,7% 8,1%

Debiteringsgrad 2, FOI totalt 72,1% 73,0% 72,0% 71,8% 71,0%

Ledning och stöd 27,9% 27,0% 28,0% 28,2% 29,0%

2018 
2)

2017
2)

2016 2015 2014

Personår i kärnverksamhet 1) 687 672 669 708 734

2) 2017 och 2018 års personår har justerats m.h.t. omorganisation per 1/1-2017 för att bli jämförbara med tidigare år.

1) Personår beräknas genom att dividera närvarotimmar med FOI:s normalarbetstid på 1650 timmar per anställd i tjänst.
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4.6.5 Central lednings-och stödverksamhet45 

Av nedanstående tabell framgår att central lednings- och stödverksamhet under 2018 har 

bedrivits av personer som redovisat timmar motsvarande 137 personår jämfört med 128 under 

2017 och 147 personår 2014, vilket innebär en ökning med 9 respektive en minskning med 

10 personår eller med 7,0 procent respektive -6,8 procent. Det innebär också att andelen 

personår i central verksamhet åter är 17 procent av den totala verksamheten. Återgången är ett 

resultat av att ett flertal vakanser inom den centrala OH-verksamheten har kunnat återbesättas.  

 

Tabell: Personår i central OH-verksamhet 

 
 

4.6.6 Anpassning av lokaler och forskningsanläggningar 

FOI har fasta kostnader, främst för personal, men också för lokaler och forskningsanläggningar. 

Lokalbeståndet, inklusive forskningsanläggningar, har under tidigare år kontinuerligt anpassats 

till FOI:s framtida behov främst genom avyttring, men också med hjälp av 

andrahandsuthyrningar. 

 

Tabell: Lokalkostnader 

 

 

Lokalkostnaderna för 2018 i löpande prisläge har uppgått i stort sett till samma nivå som de 

senaste tre åren. Dock har lokalkostnaderna för 2018 reducerats pga. en kreditfaktura avseende 

mediakostnader samtidigt som lokalkostnaderna för 2017 innehöll ökade lokalkostnader i 

samband med FOI-dagen. Rensat för engångsposter har lokalkostnaderna i löpande prisläge 

ökat med 0,6 mnkr (0,5 procent) jämfört med föregående år. Vid en jämförelse av 

lokalkostnaderna i löpande prisläge mellan 2014 och 2018 så minskar dessa med 3,9 mnkr eller 

3,1 procent. Omräknat med KPI ger en jämförelse mellan 2018 och 2014 att lokalkostnaderna 

har minskat med 8,3 procent.  

 

4.6.7 Utveckling av FOI:s centrala OH-kostnader 

FOI har valt att redovisa utvecklingen av centrala OH-kostnader i förhållande till omsättningen 

för att kunna följa effekten av genomförda anpassningar av stödverksamheten utifrån 

forskningens krav, se ovan.  

                                                           
45 Med central lednings- och stödverksamhet menas central OH-verksamhet. 

2018 
2)

2017 
2)

2016 2015 2014

Personår i central OH-verksamhet 
1)

137 128 133 142 147

Personår i central OH/total verksamhet 
1)

17% 16% 17% 17% 17%

2) 2017 och 2018 års personår har justerats m.h.t. omorganisation per 2017-01-01 för att bli jämförbara med tidigare år.

1) Beräkningen av personår  utgår från en normalarbetstid på 1650 timmar per anställd i tjänst.

2018 2017 2016 2015 2014

Lokalkostnader ( löpande prisläge) 123 751 124 013 124 463 124 352 127 688

KPI utveckling -5,4% -3,4% -1,8% -0,1% 0,0%

Lokalkostnader, prisläge 2014, baserat på KPI-

index 117 106 119 750 122 271 124 289 127 688
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Nedanstående tabell visar utvecklingen av FOI:s centrala OH-kostnader i löpande prisläge, samt 

omräknat med ett sammanvägt index. I begreppet centrala OH-kostnader ingår kostnader för 

central ledning och administration som exempelvis personal-, juridik-, ekonomi- och IT-

verksamhet.  

 

Tabell: Centrala OH-kostnader 

 
 

Av tabellen framgår att de centrala OH-kostnaderna i löpande prisläge har ökat med 35,0 mnkr 

jämfört med 2017 och med 38,0 mnkr jämfört med 2014, vilket efter indexomräkning motsvarar 

en ökning om 28,6 mnkr jämfört med 2017 och 22,0 mnkr jämfört med 2014. 

De centrala OH-kostnaderna i procent av de totala intäkterna ligger över tidigare års nivåer. 

Ökningen beror bl.a. på att de senaste årens resursbrist/vakanser inom stödverksamheten till 

viss del har återbesatts under 2018. Den beror också på att återinvesteringar har skett i FOI:s 

infrastruktur, vilka bedömts som nödvändiga, långsiktiga och en förutsättning för att FOI ska 

kunna fungera effektivt och i enlighet med gällande krav och lagstiftning.  

 

4.6.8 Grunder för bedömning av den interna styrningen och kontrollen 
 

FOI:s arbete med intern styrning och kontroll (enligt förordning 2007:603) är helt integrerat i 

den ordinarie verksamhetsplaneringen. Arbetet är inordnat i ordinarie organisation, 

ansvarsförhållanden och arbetssätt inom myndigheten.  

FOI har genomfört en omvärldsanalys som grund för riskanalyser, genomfört workshopar för 

att identifiera risker, identifierat befintliga kontrollåtgärder, beslutat om kompletterande 

åtgärder som bedömts nödvändiga samt följt upp och analyserat resultatet av de kompletterande 

åtgärderna.  

Under 2018 genomfördes även en Risk och sårbarhetsanalys enligt förordningen om 

krisberedskap och höjd beredskap (2006:942). En översyn av säkerhetsanalyserna påbörjades 

under 2017 och har slutförts under 2018. 

2018 2017 
1)

2016 2015 2014

Centrala OH-kostnader (löpande prisläge) 197 381 162 336 159 420 160 814 159 384

16,8% 14,5% 14,2% 14,1% 14,5%

1 172 556 1 121 389 1 125 354 1 140 858 1 101 289

Vägt index KPI och löneutveckling -8,1% -5,8% -3,9% -1,8% 0,0%

Utveckling av centrala OH-kostnader prisläge 

2014, baserat på vägt index 181 395 152 839 153 281 157 913 159 384
1) Vägt index för 2017 har justerats m.h.t. uppdaterade omräkningstal för 2017 från Konjukturinstituet.

Centrala OH-kostnader i procent av totala 

intäkter enligt RR

Enligt Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll samt FÅB (2008:605) 2 Kap 8§ Allmänna råd 

bör myndigheten lämna en sammanfattande redovisning av vad som legat till grund för myndighetens 

bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Om myndigheten har redovisat brister i sin interna 

styrning och kontroll bör myndigheten lämna information om genomförda eller planerade åtgärder för varje 

redovisad brist. 

I redovisningen kan myndigheten även lämna information om risker av väsentlig betydelse för ledningens 

ansvar för verksamheten och om vilka åtgärder myndigheten vidtar för att hantera dessa risker. 



FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241 
 

64 
 

Styrelsen har fått information och lägesrapporter om FOI:s arbete med implementering av 

förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) vid styrelsemöten.  

FOI bedömer sammantaget att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är 

betryggande. 
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4.7 Publicitet och varumärke 

 

FOI genomför vart tredje år en undersökning bland sina uppdragsgivare i syfte att ta reda på 

vad de anser om myndigheten och dess verksamhet och vilka förbättringsområden som kan 

identifieras och hanteras för ökad kundnöjdhet. I den senaste mätningen som genomfördes 

under andra kvartalet 2018 gav uppdragsgivarna FOI mycket höga betyg överlag. På i stort sett 

samtliga områden ger uppdragsgivarna FOI bättre omdömen än de redan höga siffror som 

förekom i den förra kundundersökningen 2015. Nedan visas en sammanställning av 

uppdragsgivarnas uppfattning totalt sett om FOI, oavsett vilka delar av myndigheten man har 

varit i kontakt med. Totalomdömet ligger mycket högt på 4,29 på en skala 1-5, en ökning från 

4,01 i den förra mätningen. 

På frågan ”Vilket omdöme ger du FOI avseende vart och ett av följande” fick ”Medarbetarnas 

kompetens” allra högsta betyg, 8,63 (år 2015: 8,46) på en tiogradig skala. Samtliga områden 

får minst sju på den tiogradiga skalan. 

 

Figur: Uppdragsgivarnas omdömen i FOI:s kundundersökning 

 
Källa till kundundersökning: Demoskop 
 

Två uppdragsnära utvecklingsområden identifierades efter undersökningen; prissättningens 

uppbyggnad är en återkommande fråga i dialogen med uppdragsgivare och behov av en bättre 

dialog vid avslut av projekt. Dessa har föranlett interna aktiviteter som interna utbildningar och 

genomgång av regler för prissättning, för att än mer förstärka förmågan till en bra kunddialog.  

Vad gäller framtidsutsikter anser 42 procent att behovet av FOI:s tjänster kommer att öka 

snarare än minska, vilket är en klar ökning från 2015 (18 procent).  

FOI analyserar löpande publicitet genom mediebevakning och en årsanalys. Under 2018 

förekom FOI i 5312 inslag, varav 1854 artiklar i tryckt press, 3306 artiklar i digitala kanaler 

och 152 etermedieinslag. Motsvarande siffror för 2017 var 4599, varav 1384 pressartiklar, 3058 

digitala artiklar och 157 etermedieinslag (2016: 4077, varav 1402 pressartiklar, 2575 digitala 

artiklar och 101 etermedieinslag). 

Utfall av kundundersökning. Redovisning av FOI:s publicitet m.m. med hjälp av statistik och analys. 



FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241 
 

66 
 

 

Figur: Publicitet 
 

 

Källa: Årlig mätning i Retrievers databas. 

Det beräknade annonsvärdet för FOI:s publicitet 2018 var 225 mnkr, motsvarande värde för 

2017 var 183 mnkr och för 2016 184 mnkr. Räckvidden, dvs. det beräknade maximala antalet 

läsare/tittare/lyssnare uppgick 2018 till 537 miljoner, 2017 till 400 miljoner och 2016 till 304 

miljoner. 

Andelen inslag med expert/talesperson från FOI uppgick 2018 till 78 procent (2017: 79 procent, 

2016: 75 procent). Detta är en jämförelsevis hög andel. Leverantören Retriever noterar att i 

deras breda kunddatabas är en andel om 20 procent normalt för en svensk myndighet. 

FOI bedömer att ökningen i publicitet under 2018 speglar en normal variation av 

världshändelser och därmed sammanhängande förfrågningstryck över åren, samt att fler 

experter haft möjlighet att medverka.  

FOI:s digitala kanaler46 är centrala i kommunikationen med olika intressenter. Under 2018 hade 

webbplatsen foi.se 803 112 (2017: 520 487) sidvisningar, varav 518 787 (419 144) var unika. I 

de sociala medierna hade vid utgången av 2018 FOI:s konton på Twitter 11 073 (9406) följare, 

LinkedIn 11 195 (8556) följare, och Facebook 1681 (1364) följare. FOI bedömer att ökningen 

av följare beror av tre faktorer; dels att exponering över tid bygger en större följarskara, dels 

mycket stora genomslag för enstaka nyheter, dels via köpt jobbannonsering i sociala medier 

som också ger upphov till ökat antal följare. 

 
  

                                                           
46 Källa till statistik om FOI:s digitala kanaler: nedladdat från respektive kanal, uttag avseende 2018 gjort 2019-01-02. 
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4.8 Redovisning i samband med årsredovisning 

Redovisningen presenteras i bilaga 1 till årsredovisningen. 

 

Redovisningen presenteras i bilaga 2 till årsredovisningen. 

 

Redovisningen presenteras i bilaga 3 till årsredovisningen. 

 

Redovisningen presenteras i separat rapport med beteckningen FOI-2019-335. 

 

Redovisningen presenteras i separat rapport med beteckningen FOI-2017-2309. 

Återrapporteringskrav 1.2 i regleringsbrevet CBRN-forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning avseende skydd mot hot från CBRN-ämnen. 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd 

och råd, t.ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t.ex. hot om eller vid inträffade 

CBRN-händelser. 

Återrapporteringskrav 1.3 i regleringsbrevet Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och 

ickespridningsfrågor  

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med stöd rörande CBRN 

avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor. 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar 

i svensk exportkontroll, även innefattande identifiering av de utmaningar Intangible Technology Transfer 

(ITT) innebär. 

 

Återrapporteringskrav 1.4 i regleringsbrevet Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys. 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning och analysstöd inom det säkerhets- och 

försvarspolitiska området av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. 

 

Återrapportering 1.6 i regleringsbrevet Nedbrytning av intäkter 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa en 

nedbrytning av summa intäkter av avgifter för tjänster per kund. 

 

Återredovisning 3.8 i regleringsbrevet Resultat- och verksamhetsöversikt 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska utveckla en modell för att beskriva verksamheten och resultaten inom 

myndighetens forskningsområden. Utvecklingen ska ske i dialog med Regeringskansliet 

(Försvarsdepartementet).  

En beskrivning enligt modellen ska lämnas i samband med årsredovisningen. 
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Redovisningen av FOI:s miljöledningsarbete 2018 har rapporterats till Naturvårdsverket och 

redovisas i separat rapport med beteckningen FOI-2019-371. 

 

  

Enligt regeringsbeslut M2008/4821/H, Riktlinjer för myndigheters redovisning av miljöledningsarbete, 

ska statliga myndigheter årligen, i samband med årsredovisningen redovisa sitt miljöledningsarbete till sitt 

sakdepartement (Försvarsdepartementet) samt Naturvårdsverket. Redovisningen ska undertecknas av 

myndighetens chef. 
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5 Finansiell redovisning 
 

5.1 Väsentliga uppgifter 

 

Sammanställning väsentliga uppgifter 2018 (tkr, löpande priser)

2018 2017 2016 2015 2014

Låneram i Riksgäldskontoret

beviljad låneram 125 000 100 000 125 000 125 000 125 000

utnyttjad låneram 105 869 87 990 90 046 90 210 88 936

Kontokrediter i Riksgäldskontoret

beviljade kontokrediter 115 000 150 000 200 000 200 000 110 000

utnyttjade kontokrediter 7 055 41 086 104 673 101 481 92 603

Kostnader/intäkter räntekonto

ränteintäkter 2 6 66 91 206

räntekostnader 392 314 83 21 65

Avgiftsfinansierad verksamhet1)

avgiftsintäkter resultatbudget i regleringsbrev 859 000 844 000 935 324 970 600 974 568

avgiftsintäkter, utfall 846 025 816 616 916 200 938 216 893 617

Anslagskredit

beviljad anslagskredit 6 638 6 325 6 408 6 291 6 222

utnyttjad anslagskredit 2 007 0 0 0 2 159

Anslagssparande

Summa anslagssparande2)
2 237 5 332 9 059 4 875 0

Personal

antal årsarbetskrafter3)
825 792 824 896 914

medelantal anställda 876 848 870 948 990

Driftkostnader

driftkostnader per årsarbetskraft
4) 1 403 1 352 1 278 1 219 1 181

driftkostnader efter eliminering av avsättningar 4, 5) 
1 403 1 352 1 281 1 219 1 187

Kapitalförändring

balanserad kapitalförändring 97 752 80 207 38 629 26 561 43 762

årets kapitalförändring -23 809 17 545 41 578 12 068 -17 201

Noter till Väsentliga uppgifter

1)
 Enligt Regleringsbrev 2017 och 2018 består den avgiftsbelagda verksamheten av uppdragsfinansierad verksamhet exkl. bidrag och räntor.

I jämförelsetalen för tidigare år ingår bidrag och räntor.

2) I 2017 års anslagssparande ingår 683 tkr indragning. I 2016 års anslagssparande ingick 3 695 tkr indragning av anslag,

i 2015 års anslagssparande ingick 258 tkr indragning.

3) Antalet årsarbetskrafter har korrigerats för år 2017.

4) Driftkostnader per årsarbetskraft har justerats för år 2017 som en följd av korrigering av antalet årsarbetskrafter.

5) Inga avsättningar har skett under 2018 och 2017. År 2016 korrigerades driftkostnaderna med 2 618 tkr för upplösta avsättningar

och 2014 med 3 603 tkr.
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5.2 Resultaträkning 

 

  

Intäkter/kostnader (tkr) 2018-01--12 2017-01--12

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 229 497 212 327

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 846 025 816 616

Intäkter av bidrag 95 735 91 633

Finansiella intäkter 1 299 813

Summa Verksamhetens intäkter 1 172 556 1 121 389

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -792 056 -756 334

Kostnader för lokaler -123 752 -124 012

Övriga driftkostnader -241 921 -190 449

Finansiella kostnader -919 -724

Avskrivningar och nedskrivningar -37 798 -32 325

Summa Verksamhetens kostnader -1 196 446 -1 103 844

Verksamhetsutfall -23 890 17 545

Transfereringar 

Erhållna medel fr mynd. för finansiering av bidrag 5 267 4 905

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 255 4 045

Lämnade bidrag -5 522 -8 950

Summa transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring -23 890 17 545

RESULTATRÄKNING 2018-12-31
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5.3 Balansräkning 

 

Tillgångar/Kapital och skulder (tkr) per 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

Rättigheter och andra imm. anläggningstillgångar 4 560 2 653

4 560 2 653

Materiella anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 792 10 098

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 88 510 90 087

Pågående nyanläggningar 90 617

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 922 538

102 314 101 340

Varulager m.m.

Förskott till leverantörer 905 90

905 90

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 004 23 861

Fordringar hos andra myndigheter 242 902 262 754

Övriga kortfristiga fordringar 10 4

254 916 286 619

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 38 824 40 477

Upplupna bidragsintäkter 12 953 13 352

Övriga upplupna intäkter 36 438 33 237

88 215 87 066

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 3 565 -5 332

3 565 -5 332

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgälden 7 226 7 024

Kassa och bank 10 221 6 174

17 447 13 198

Summa Tillgångar 471 922 485 634

Kapital och skulder

Myndighetskapital 

Balanserad kapitalförändring 97 752 80 207

Kapitalförändring enligt resultaträkning -23 890 17 545

73 862 97 752

Avsättningar  

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 936 4 727

Övriga avsättningar 13 735 14 645

16 671 19 372

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 105 869 87 990

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 24 847 23 924

Leverantörsskulder 51 874 58 231

Övriga kortfristiga skulder 24 424 19 073

207 014 189 218

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 71 640 73 710

Oförbrukade bidrag 54 165 42 628

Övriga förutbetalda intäkter 48 570 62 954

174 375 179 292

Summa Kapital och skulder 471 922 485 634

Ansvarsförbindelser 136 776 148 878

BALANSRÄKNING 2018-12-31
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5.4 Anslagsredovisning 

 

 

5.5 Avgiftsbelagd verksamhet 

  

5.4 Anslagsredovisning 2018-12-31

Indragning 

Försvar och samhällets krisberedskap

Fö 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

ap.1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys 1 930 53 228 -423 54 736 56 267 -1 532

ap.2 Forskning inom CBRN-området 3 305 111 502 -42 114 765 112 528 2 237

ap.3 Polisens verksamhetsområden 23 5 126 5 149 5 303 -154

ap.4 Internationell verksamhet -145 10 623 10 478 10 503 -25

Summa anslag 1:9  1) 5 113 180 479 0 -464 185 128 184 601 527

Internationell samverkan
UD 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande 

säkhetspolitik och nedrustning

Kärnvapen -72 12 400 72 12 400 11 299 1 101

Biologiska vapen 130 2 400 -130 2 400 2 679 -279

Kemiska vapen 9 1 900 -9 1 900 2 049 -149

Rymd- och missilfrågor 61 750 -61 750 1 134 -384
Vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur 

inom CBRN-området 91 23 350 -91 23 350 23 935 -585

Summa anslag 1:6 ap.4  2) 218 40 800 0 -218 40 800 41 096 -296

Rikets styrelse

Ku 6:1 Allmänna val och demokrati

ap.2 Allmänna val och dem - Värna demokratin 0 1 450 2 350 0 3 800 3 800 0

Summa anslag 6:1 ap.2 3)
0 1 450 2 350 0 3 800 3 800 0

SUMMA ANSLAG 5 332 222 729 2 350 -683 229 728 229 497 230

1) Enligt villkor i Fö RB 2018, 2017-12-18, punkt 4.3 Finansiella villkor för anslag 1:9, får motsvarande 3 % sparas av 

anslaget för ap.1, ap.2, ap.3 och ap.4 samt anslagskredit motsvarande 3 % utnyttjas 1 597 tkr (ap.1), 3 344 tkr (ap.2), 154 tkr (ap.3) och 319 tkr (ap.4).

Utgående överföringsbelopp från 2018 är inom ramen för tillåtet anslagssparande och anslagskredit

2) Enligt villkor i UD RB 2018, 2017-12-13, ska ap.4 motsvarande 40 800 tkr fördelas enligt ovan. Av beslutet framgår 

även att ap.4 får utnyttja en anslagskredit på motsvarande 3 % (1 224 tkr). Utgående överföringsbelopp är inom ramen för denna kredit

3) Enligt villkor i Ku RB 2018, 2018-12-22 samt ändring av Ku RB 2018-02-22, punkt 4.3 Finansiella villkor får anslagsbehållning inte disponeras och någon anslagskredit inte nyttjas.

Utgående 

överförings-

belopp 

2018

Utgiftsområde/Anslag/Anslagspost, tkr Ingående 

överförings-

belopp         

2018

Årets till- 

delning enligt 

RB

Totalt 

disponibelt 

belopp 2018

Utfall

2018-12-31

Omdisponerat 

anslags-

belopp

Uppdragsfinansierad 

verksamhet exkl. bidrag och 

räntor 1)

179 194 24 944 823 136 850 883 -27 747 176 391

Indrag av ackumulerat 

överskott
-100 000 0 0 0 0 -100 000

Summa  80 207 26 840 846 025 871 482 -25 457 81 590

2) Ackumulerat belopp t.o.m. 2016 för Tjänsteexport, avser endast åren 2013 t.o.m. 2016.

1)  T.o.m. 2016 innefattar resultatet från avgiftsbelagd verksamhet även bidragsverksamhet och räntor. Fr.o.m. 2017 ingår ej bidragsverksamheten 

 och räntor i  tabellen

Avgiftsbelagd verksamhet, tkr

Tjänsteexport 2) 1 013 1 896 22 889 20 599 2 290 5 199

Verksamhet + / -  t.o.m. 2016 + / - 2017 Intäkter 2018 Kostnader 2018 + / - 2018
Ack + / - 

utgående 2018
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5.6 Tilläggsupplysningar och noter 

5.6.1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordning (2000:605) om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag. Vid upprättandet av årsredovisning och bokslut har 

försiktighetsprincipen tillämpats.  

Vid den löpande bokföringen under året har bestämmelserna i Förordning (2000:606) om 

myndigheters bokföring beaktats och god redovisningssed har tillämpats. Tillämpade 

redovisnings- och värderingsprinciper är i stort sett oförändrade i förhållande till föregående år. 

 

5.6.2 Brytdag 

FOI har tillämpat den 5 januari som brytdag för den löpande bokföringen i enlighet med 

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.  

 

5.6.3 Värdering av fodringar och skulder 

Kundfordringar värderas löpande under året. Det innebär att fordringarna bokförs som osäkra 

kundfordringar eller befarade kundförluster efter att fakturans förfallodatum har passerats och 

efter att ingen inbetalning har skett efter påminnelse. Detta sker löpande under året. I 

årsbokslutet upptagna kundfordringar har därmed värderats till de belopp som beräknas inflyta.  

Som förskott från kunder bokförs erhållna, men ännu ej upparbetade medel. Redovisning som 

förskott kräver att det i avtalet med kunden finns angett att FOI har rätt att erhålla förskott. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 

 

5.6.4 Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader utgörs av utgifter som bokförts och betalats under räkenskapsåret, men 

avser kommande räkenskapsår, främst hyror, men även serviceavtal och datalicenser. 

Som upplupna bidragsintäkter har bokförts nedlagda kostnader som inte motsvaras av erhållna 

bidrag. Bokföringen förutsätter att skriftlig överenskommelse finns. 

Intäkter för externa projekt avräknas löpande. Det innebär att intäkter motsvarande kostnaderna 

på de externa projekten bokförs löpande som upplupna intäkter. Värdering av de upplupna 

intäkterna görs i samband med månadsuppföljning och vid årsbokslut. För prospekt gäller att 

samtliga upplupna intäkter nedvärderas i samband med värdering. 

Upplupna kostnader utgörs av myndighetens skuld till personalen i form av outtagen semester, 

outtagen kompensation för övertid och retroaktiva löner, inklusive sociala avgifter, och har 

bokförts utifrån underlag från det personaladministrativa systemet. Upplupna kostnader utgörs 

också av kostnader för material och tjänster där faktura har inkommit efter brytdagen, och andra 

av myndigheten kända, men ej fakturerade kostnader. FOI tillämpar beloppsgränsen 100 000 

kronor vid periodisering.  

Som oförbrukade bidrag har bokförts från bidragsgivare erhållna, men ännu ej upparbetade 

medel. 

I samband med årsbokslutet värderas intäkterna. I de fall erhållna intäkter från kund överstiger 

nedlagda kostnader bokförs dessa som förutbetalda intäkter. 
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5.6.5 Värdering av immateriella anläggningstillgångar 

Under året har anskaffade immateriella anläggningstillgångar värderats till 

anskaffningskostnad. Som immateriell anläggningstillgång upptas anskaffningar till ett 

anskaffningsvärde av 500 000 kr och däröver, samt med en beräknad ekonomisk livslängd om 

3 år eller längre, dock högst fem år. Även tillgångar till ett lägre anskaffningsvärde kan 

aktiveras. 

Varje anläggningstillgång bedöms efter dess ekonomiska livslängd och avskrivningstiden 

anpassas därefter. Linjär avskrivningsmetod tillämpas i avskrivningsplanerna. Avskrivning 

görs från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet och sker 

månadsvis. 

 

5.6.6 Värdering av materiella anläggningstillgångar 

Under året har anskaffade materiella anläggningstillgångar värderats till anskaffningskostnad. 

Som materiell anläggningstillgång upptas anskaffningar till ett anskaffningsvärde av 20 000 kr 

och däröver, samt med en beräknad ekonomisk livslängd om 3 år eller längre.  

Varje anläggningstillgång bedöms efter dess ekonomiska livslängd och avskrivningstiden 

anpassas därefter. Linjär avskrivningsmetod tillämpas i avskrivningsplanerna. Avskrivning 

görs från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet och sker 

månadsvis. 

 

5.6.7 Uppgifter om ersättning m.m. till styrelseledamöter och ledande 

befattningshavare 

Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 7 kap 2 § redovisas i det 

följande under året utbetalda ersättningar till ledamöter i FOI styrelse samt generaldirektör och 

överdirektör. Upplysningar lämnas även om personernas uppdrag som styrelse- eller 

rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

 

Yvonne Gustafsson 

Styrelseordförande FOI, arvode 60 tkr  

Styrelseordförande Riksgäldskontoret 

Styrelseordförande SIDA 

Styrelseledamot Socialstyrelsen 

Styrelseledamot Sjöfartsverket 

Styrelseledamot E-hälsomyndigheten 

Ledamot ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) 

Ledamot Nationalmuseums insynsråd 

 

Eva Lindencrona 

Vice ordförande FOI styrelse, arvode 60 tkr 

Styrelseledamot Telo-konsult AB 

Ordförande VINNOVA:s programråd för Riksmätplatser 

Nämndeman Solna Tingsrätt 
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Hans Hentzell 

Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr 

Styrelseordförande Ligna Energy AB 

Styrelseledamot OBOE IPR AB 

Styrelseledamot Consensum Production AB 

Styrelseledamot Brf Gubben i Norrköping 

 

Mats Leijon 

Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr  

Ordförande Current Power Sweden AB 

Ordförande Energy Potential AB  

Ordförande tillika VD Leijon Engineering AB  

Ledamot Vertical Wind AB 

Ledamot Högskolan i Gävle 

 

Helena Thunander Holmstedt 

Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr 

Styrelseledamot Riksgälden 

Styrelseledamot Danderyds Sjukhus AB 

Styrelseledamot Södersjukhuset AB 

Styrelseledamot Södertälje sjukhus AB 

Styrelsesuppleant SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) 

Vice ordförande Resolutionsdelegationen 

 

Jan-Olof Lind  

Generaldirektör, total ersättning 1 380 tkr 

Styrelseledamot FOI 

 

Anna-Lena Österborg 

Överdirektör, total ersättning 1 113 tkr 

Styrelseledamot Transportstyrelsen fr.o.m. augusti 2018 

 

Under året har personalföreningen SACO företrätts av Fredrik Ringblom t.o.m. 2018-03-20 

samt av Mathias Liefvendahl fr.o.m. 2018-03-21.  

Eva Larsson har företrätt personalföreningen ST. 
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5.6.8 Noter till Resultaträkning 

 

Beloppen nedan anges i tkr. 
 

 Not 1 Intäkter av anslag* 
 2018 2017 

Utgiftsområde 6 Försvar och 

samhällets krisberedskap.  

Anslag 1:9 

 

 

184 601 

 

 

176 296 
Utgiftsområde 5 Internationell 

samverkan. Anslag 1:6,  

ap. 4 Forskning, utredningar och 
andra insatser rörande 

säkerhetspolitik, nedrustning och 

icke-spridning 

 

 

 
 

 

41 096 

 

 

 
 

 

34 581 
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse. 

Anslag 6:1, ap.2 Allmänna val 
och dem – Värna demokratin 

 

 
3 800 

 

 
1 450 

Summa 229 497 212 327 

*För specifikation av enskilda anslagsposter, se Anslags-

redovisning. 
 

 Not 2 Intäkter av avgifter och ersättningar 

fördelade på kundkategorier 
 2018 2017  

Försvarsmakten 536 981 487 457  

Försvarets materielverk 184 950 191 306  

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

 
25 978 

 
34 173 

 

Försvarshögskolan 996 1 220  

Övriga statliga myndigheter och 
affärsverk 

 
55 591 

 
51 768 

 

Övriga svenska kunder 17 140 16 996  

Övriga utländska kunder 24 389 33 696  

Summa 846 025  816 616  

Av den totala summan avgifter och ersättningar ingår intäkter av 

royalty, patent och uppfinningsverksamhet enligt följande:  
 

Intäkter av royalty, patent och 
uppfinningsverksamhet 

 
235 

 
357 

Summa 235 357 

Av den totala summan avgifter och ersättningar ingår avgifter 

uttagna i enlighet med § 4 avgiftsförordningen enligt följande: 
 

Försäljning av rapporter/publ. 177 111  
Intäkter av lokaler/anläggningar 10 246        8 522  

Intäkter av utrustning 13 10  

Resurssamordning 7 670 9 708  

Summa 18 106 18 351  

 

Tjänsteexport:   

Intäkter 22 889 29 584 

Kostnader -20 599 -27 688 

Summa 2 290 1 896 
 

Tjänsteexporten består främst av forskning inom ett flertal 

forskningsområden, men även av provningsverksamhet och  
utredningar.  

 

 Not 3 Intäkter av bidrag 
 2018 2017  

Bidrag från statliga myndigheter 63 803 53 126  

Bidrag från privata organisationer 

och EU 

 

31 780 

 

38 359 

 

Lönebidrag 152 148  

Summa 95 735 91 633  

 

 Not 4 Finansiella intäkter 
 2018 2017  

Valutakursvinster 768 298  

Ränteintäkter räntekontot 2 6  
Intäkter från lån till AT 479 456  

Ränteintäkter på kundfordringar 7 37  

Övriga ränteintäkter 43 16  

Summa 1 299 813  

 

 

 

 Not 5 Kostnader för personal 
 2018 2017  

Lönekostnader  503 630 479 091  

-varav arvoden till styrelsen 210 150  
-varav arvoden till ej anställd 

personal 

657 1 007  

Sociala avgifter enligt lag och 
avtal exkl. myndighetens 

pensionsåtagande 

 
 

262 761 

 
 

250 563 

 

Myndighetens pensionskostnad 1 296 2 075  
Övriga personalkostnader, t.ex. 

företagshälsovård, kurser- och 

konferensavgifter, traktamenten  

 

 

24 369 

 

 

24 605 

 

Summa 792 056 756 334  

Årets avsättning (0,3 % av bruttolönesumman) för 

kompetensutveckling uppgår till 1 506 tkr. 2017 uppgick 

avsättningen till 1 437 tkr.  

 

 Not 6 Övriga driftkostnader 
 2018 2017  

Resekostnader (exkl. traktamen-
ten och skattepl. ersättningar) 

 
24 363 

 
24 682 

 

Inköp av varor 85 799 62 660  

Externa tjänster 92 060 71 023  
Övriga kostnader 39 699 32 084  

Summa 241 921 190 449  

Inköp av varor ökar inom forskningsverksamheten, bl.a. 

maskiner och instrument.  

Köp av externa tjänster ökar m.a.a. forsknings-, bevaknings- och 

andra konsulttjänster. 

 

 Not 7 Finansiella kostnader 
 2018 2017  

Räntekostnader räntekontot 392 314  

Övriga räntekostnader  21 2  
Kostnader för dröjsmålsränta på 

leverantörsskulder 

 

184 

 

53 

 

Övriga finansiella avgifter 49 5  

Kursförluster av verksamhets-

karaktär 

 

283 

 

253 

 

Övr finansiella avg. periodiserat -10 97  

Summa 919 724  

 

 Not 8 Av-/nedskrivningar 
 2018 2017  

Avskrivningar för lånefinansie-
rade anläggningstillgångar 

 
37 798 

 
32 325 

 

Summa 37 798 32 325  

 

 Not 9 Årets kapitalförändring 
 2018 2017  

Över-/underskott i den 
- avgiftsfinansierade 

verksamheten 

 
 

-25 077 

 
 

26 929 

 

- bidragsfinansierade 
verksamheten 

 
1 187 

 
-9 384 

 

Summa -23 890 17 545  

 

 Not 10 Transfereringar 
 2018 2017  

Erhållna bidrag från myndigheter 4 721 9 049  

Återbetalning av bidrag till 

myndigheter 

 

-3 557 

 

0 

 

Periodisering bidrag från 

myndigheter 

 

4 103 

 

-4 144 

 

Erhållna bidrag från EU 
Periodisering EU-medel 

255 
0 

4 035 
10 

 

Lämnade bidrag till myndigheter  -4 570 -5 791  

Återbetalning av bidrag från 
myndigheter 

 
48 

 
0 

 

Lämnade bidrag till kommuner -290 0  

Lämnade bidrag till privata 
företag 

 
-710 

 
-3 159 

 

Summa 0 0  
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5.6.9 Noter till Balansräkning 

 

Beloppen nedan anges i tkr. 

 

 Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar består av köpta och 

egentillverkade datorprogram/-system som ägs och kontrolleras 
av myndigheten. Avskrivningstider för immateriella AT uppgår 

till högst fem år. Se även avsnitt 5.6.5. 

 

Balanserade utgifter för 

egenutvecklade datasystem 

2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 2 230 2 230  

UB Anskaffningsvärde 2 230 2 230  
IB Avskrivningar -2 230 -2 230  

UB Avskrivningar -2 230 -2 230  

Summa bokfört värde 0 0  

 

Rättigheter och andra imma-

teriella anläggningstillgångar 

2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 5 689 5 310  
Årets anskaffningar 2 839 379  

UB Anskaffningsvärde 8 528 5 689  
IB Avskrivningar -3 036 -2 347  

Årets avskrivningar -932 -689  

UB Avskrivningar -3 968 -3 036  

Summa bokfört värde 4 560 2 653  

 

 Not 12 Materiella anläggningstillgångar 
Generella avskrivningstider för anläggningstillgångar framgår 

nedan. Se även avsnitt 5.6.6. Under hösten har fysisk inventering 

genomförts på avdelning CBRN, enhet Analytisk kemi och 
tekniskt CBR-skydd. 

 

Datorer, kontorsmaskiner  3 år 
Maskiner, instrument, 

personbilar, båtar, släpfordon 

 5 år 

Verkstadsmaskiner, 

specialfordon, lastbilar, möbler 

 10 år 

Förbättringsutgifter på annans 
fastighet  

Avskrivningstiden 
anpassas till hyres-

avtalets löptid. 

 

Förbättringsutgifter på annans 

fastighet 

2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 43 944 38 622  

Årets anskaffningar 4 582 5 607  
Årets försäljning/utrangering -155 -285  

UB Anskaffningsvärde 48 371 43 944  

IB Avskrivningar -33 846 -32 594  
Årets avskrivningar -1 888 -1 537  

Årets försäljning/utrangering 155 285  

UB Avskrivningar -35 579 -33 846  

Summa bokfört värde 12 792 10 098  

 

Maskiner och tekniska 

anläggningar 
2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 336 279 335 542  

Årets anskaffningar 14 873 19 311  

Årets försäljning/utrangering -5 610 -19 362  
Periodens omföringar 617 788  

UB Anskaffningsvärde 346 159 336 279  
IB Avskrivningar -273 225 -271 602  

Årets avskrivningar -22 255 -20 981  

Årets försäljning/utrangering 5 556 19 358  
UB Avskrivningar -289 924 -273 225  

Summa bokfört värde 56 235 63 054  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Datorer och kringutrustning 2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 157 492 155 971  
Årets anskaffningar 14 594 11 100  

Årets försäljning/utrangering -6 862 -9 644  

Periodens omföring 0 65  
UB Anskaffningsvärde 165 224 157 492  

IB Avskrivningar -139 518 -142 157  

Årets avskrivningar -10 392 -7 005  
Årets försäljning/utrangering 6 862 9 644  

UB Avskrivningar -143 048  -139 518  

Summa bokfört värde 22 176 17 974  

 

Kontorsmaskiner 2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 3 738 3 780  

Årets anskaffningar 149 103  
Årets försäljning/utrangering -99 -145  

UB Anskaffningsvärde 3 788 3 738  

IB Avskrivningar -3 585 -3 535  
Årets avskrivningar -88 -195  

Årets försäljning/utrangering 99 145  

UB Avskrivningar -3 574 -3 585  

Summa bokfört värde 214 153  

 

Bilar och transportmedel 2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 15 461  13 798  
Årets anskaffningar 1 053 1 928  

Årets försäljning/utrangering 0 -265  
UB Anskaffningsvärde 16 514 15 461  

IB Avskrivningar -12 151 -11 354  

Årets avskrivningar -1 079 -1 062  
Årets försäljning/utrangering 0 265  

UB Avskrivningar -13 230 -12 151  

Summa bokfört värde 3 284 3 311  

 

Övriga inventarier 2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 12 907 12 173  

Årets anskaffningar 57 1 040  
Årets försäljning/utrangering -34 -306  

UB Anskaffningsvärde 12 930 12 907  

IB Avskrivningar -10 336 -10 198  
Årets avskrivningar -536 -444  

Årets försäljning/utrangering 34 306  

UB Avskrivningar -10 838 -10 336  

Summa bokfört värde 2 092 2 571  

 

Fartyg och flygplan 2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 780 780  

Årets anskaffningar 25 0  

Årets försäljning/utrangering -12 0  

UB Anskaffningsvärde 793 780  
IB Avskrivningar -774 -757  

Årets avskrivningar -6 -17  

Årets försäljning/utrangering 12   
UB Avskrivningar -768 -774  

Summa bokfört värde 25 6  

 

Möbler och inventarier 2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 16 303 15 207  

Årets anskaffningar 2 103 1 607  

Årets försäljning/utrangering -1 192 -511  
UB Anskaffningsvärde 17 214 16 303  

IB Avskrivningar -13 284 -13 396  

Årets avskrivningar -622 -394  
Årets försäljning/utrangering 1 176 506  

UB Avskrivningar -12 730 -13 284  

Summa bokfört värde 4 484 3 019  

 

Pågående nyanläggningar 2018 2017  

IB Anskaffningsvärde 617 917  

Årets anskaffningar 90 553  
Årets omföringar -617 -853  

Summa bokfört värde 90 617  

 



FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241 
 

78 
 

 

 
 

Förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar 

2018 2017 

Lämnade förskott anläggnings-
tillgångar 

 
922 

 
538 

   

Avyttring anläggningstillgångar 2018 2017 

Intäkt försäljning anl.tillgångar 8 135 
Restvärde utrang. anl.tillgångar -70 -9 

Realisationsförlust/vinst (netto) -62 126 

 

 Not 13 Kundfordringar  
Under denna post tas enbart fordringar på kunder utanför staten 

upp. Under 2018 har 108 tkr bokförts som återvunnen kund-

förlust. 2017 bokfördes 9 219 tkr som osäkra kundfordringar och 
en tidigare befarad kundförlust om 2 420 tkr konstaterades. 

 2018 2017  

Svenska kunder 7 242 4 264  

Utländska kunder 5 125 19 961  

Värdereglering -363 -364  

Summa      12 004      23 861  

 

 Not 14 Fordringar hos andra myndigheter 
 2018 2017  

Försvarsmakten 157 131 145 563  

Försvarets materielverk 37 458 57 095  
Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

 

15 355 

 

13 869 

 

Försvarshögskolan 413 300  
Övriga statliga myndigheter och 

affärsverk 

 

10 364 

 

25 790 

 

Mervärdesskatt 22 181 20 137  

Summa 242 902 262 754  

 

 Not 15 Förutbetalda kostnader 
 2018 2017  

Förutbetalda hyror  24 877 23 492  
Licenser och underhållsavtal 12 056 14 337  

Förutbetalda övriga kostnader 

(telefon, prenumerationer, resor 
m.m.) 

 

 
1 891 

 

 
2 648 

 

Summa 38 824 40 477  

 

 Not 16 Upplupna bidragsintäkter 
 2018 2017 

Övriga statliga myndigheter 1 023 255 
Övriga svenska kunder 935 1 033 

EU 9 448 10 235 

Övriga utländska kunder 1 547 1 829 
Lönebidrag 0 0 

Summa 12 953 13 352 
   

 

 Not 17 Övriga upplupna intäkter 
 2018 2017  

Försvarsmakten 3 237 1 962  

Försvarets materielverk 23 681 19 775  

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

 

6 

 

66 

 

Övriga statliga myndigheter 
och affärsverk 

 
388 

 
574 

 

Övriga svenska kunder 4 381 5 141  

Övriga utländska kunder 4 745 5 719  

Summa 36 438 33 237  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Not 18 Avräkning med statsverket 
 2018 2017 

Anslag i icke räntebärande flöde 

Redovisat mot anslag: 

KU 6:1 

 

Betalningar i icke räntebärande 
flöde 

 

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans 

 

 

3 800 

 

 
-5 

 

 
-5 332 

 

 

1 450 

 

 
-1 450 

 

 
-9 059 

Redovisat mot anslag:   

- Fö 1:9 184 602 176 296 
- UD 1:6 41 096 34 581 

Anslagsmedel som tillförts 

räntekonto 

 

-221 279 

 

-210 845 
   

Återbetalning av anslagsmedel 683 3 695 

Summa 3 565 -5 332 
I januari 2019 har 3 795 tkr omförts från icke räntebärande 

flödet. 

 

Not 19 Myndighetskapital 
Specifikation av myndighetskapital 

 Balanserad 

kap.förändr. 

Avgiftsfin. 

verksamhet 

Balanserad 

kap.förändr. 

Bidragsfin-. 

verksamhet 

Kapital-

förändr. 

enl. RR 

Summa 
 

UB 2017 91 048 -10 841 17 545 97 752 

A. IB 2018 91 048 -10 841 17 545 97 752 

2017 års 

kapital-
förändring 

 

 
26 929 

 

 
-9 384 

 

 
-17 545 

 

 
0 

Årets 

kapitalför-
ändring 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
-23 890 

 

 
-23 890 

B. Summa 

årets 

förändring 

 

 

26 929 

 

 

-9 384 

 

 

-41 435 

 

 

-23 890 

C. UB 2018 117 977 -20 225 -23 890 73 862 

 

 Not 20 Avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser 
Pensionsavsättningar 2018 2017  

Ingående avsättning 4 727  7 960  

Årets pensionskostnad 1 296 2 075  
Årets pensionsutbetalning -3 087 - 5 308  

Utgående avsättning 2 936 4 727  

 

Vid ingången av året hade FOI sju pensionsförpliktelser varav 
sex har avslutats under året. Dessutom har FOI nitton 

delpensionsförpliktelser, sju har avslutats under året och åtta har 

tillkommit.  
 

 Not 21 Övriga avsättningar 
Övriga avsättningar 2018 2017 

Återställningskostnader Kista 4 191 4 110 

Ackumulerad avsättning för 
kompetensutveckling (not 5) 

 
3 527 

 
3 670 

Övriga avsättningar 6 017 6 865 

Summa 13 735 14 645 
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 Not 22 Lån i Riksgälden 
 2018 2017  

IB, Skuld till Riksgälden 87 990 90 046  

Under året upptagna lån 50 557 27 183  
Årets amorteringar -32 678 -29 239  

UB, Skuld till Riksgälden 105 869 87 990  

 
Avstämning lånefinansierade anläggningstillgångar:  

UB, Skuld till Riksgälden -105 869 

UB, Anläggningstillgångar 106 874 
Avgår ej lånefinansierade AT -113 

Avskrivningar/nedskrivningar period 201812 3 084 

Differensen utgörs av nyanskaffningar och 

utrangeringar efter upplåning 

 

3 977 

 

Låneramen för året uppgår enligt 2018 års regleringsbrev till 
125 000 tkr (100 000 tkr).  

 

 Not 23 Behållning/kredit räntekontot Riksgälden 
 2018 2017  

Behållning på Räntekontot hos 
Riksgäldskontoret 

 

7 226 
 

7 024 
 

Under perioden har behållningen 

på räntekontot i genomsnitt varit 

 

77 813 

 

60 882 

 

Högsta saldot har varit 174 715 140 541  

Lägsta saldot har varit -7 055 -41 086  

Antal dagar med positivt saldo 364 335  
Antal dagar med negativt saldo 1 30  

Kreditutrymmet på räntekontot 

uppgår till 

 

-115 000 

 

-150 000 

 

 
 

 Not 24 Kassa och bank 
 2018 2017  

Behållning SE Banken Et 310  

Behållning valutakonto  

Danske Bank 

 

10 221 

 

5 864 
 

Summa 10 221 6 174 

 

Behållningen på valutakontot avser ännu ej utbetalda medel till 
samarbetspartners och ränta på valutakonton för EU-projekt där 

FOI är koordinator. 

 

 Not 25 Kortfristiga skulder till andra 

myndigheter  
 2018 2017  

Leverantörsskulder 9 375 10 271  

Skuld SPV (premier 

avtalsförsäkringar) 

 

5 

 

7 

 

Skuld SKV (arbetsgivaravgifter, 
särskild löneskatt) 

 
13 628 

 
12 842 

 

Mervärdesskatt 1 839 804  

Summa 24 847 23 924  

 

 Not 26 Övriga kortfristiga skulder 
 2018 2017 

Skuld personalens källskatt 13 946 13 061 

EU-medel för transferering1) 10 221 5 864 
Övriga skulder 257 148 

Summa 24 424 19 073 
   

1)  Se även not 24. 
 

 Not 27 Upplupna kostnader 
I Upplupna lönekostnader ingår kostnader för retroaktiva löner.  

 2018 2017  

Upplupen semesterlöneskuld 

(inklusive lönebikostnader) 

 

57 388 

 

57 512 

 

Upplupna lönekostnader 12 203 9 359  

Erhållna medel för transferering 
till inomstatliga partners 

 
0 

 
0 

 

Upplupna kostnader för varor och 

tjänster  

 

2 049 

 

584 

 

Summa 71 640 67 455  

 

Erhållna medel för transferering till inomstatliga partners 2017 
har eliminerats (6 255 tkr) med anledning av ändrad 

redovisningsprincip 2018, se not 28. 

  

 Not 28 Oförbrukade bidrag 
 2018 2017 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

 
16 017 

 
18 577 

FHS 0 727 

Övriga statliga myndigheter 12 936 10 694 
Övriga svenska kunder 1 024 679 

EU 23 829 18 033 

Övriga utländska kunder 359 173 

Summa 54 165 48 883 

   

De oförbrukade bidragen från annan statlig myndighet förväntas 
tas i anspråk inom följande tidsintervall: 

Inom tre månader    12 205  

Mer än tre månader till ett år   14 193  
Mer än ett år till tre år     2 545 

Mer än tre år           10  

 
Från och med 2018 ingår även medel som ska transfereras vidare 

(2 152 tkr) i Oförbrukade bidrag. År 2017 har ändrats för att 

skapa jämförbarhet.  
 

 

 Not 29 Övriga förutbetalda intäkter 
 2018 2017  

Försvarsmakten 6 790 12 664  
Försvarets materielverk 18 096     17 148  

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

 

3 662 

 

8 812 

 

Försvarshögskolan 1 144  

Övriga statliga myndigheter och 

affärsverk 

 

4 733 

 

7 412 

 

Övriga svenska kunder 4 014 4 946  

Övriga utländska kunder 11 274 11 828  

Summa 48 570 62 954  

 
 

 Not 30 Ansvarsförbindelser 
 2018 2017  

FOI har förbundit sig att till 

hyresvärden Fortifikationsverket 
erlägga belopp enligt nedan vid 

avflyttning från anläggningarna: 

   

Grindsjön 55 687 58 977  
Hagfors  226 235  

Djupviken 250 270  

Lilla Gåra 170 191  
Älvdalen 

 

Till hyresvärden Special-
fastigheter erlägga belopp för 

anläggningen i Umeå: 

53 58   

Umeå 80 390 89 147  

Summa ansvarsförbindelser 136 776 148 878  

 





FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

             Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018 för 

forskningsområdet CBRN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 2 av 60 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Forskningsområdets omfattning och inriktning 4 

2 Hotet från massförstörelsevapen – en omvärldsanalys 5 

3 Projektvisa beskrivningar av genomförd verksamhet 8 

Förebyggande och riskreducerande åtgärder .................................................. 8 

3.1 Analys av BC-hot ............................................................................... 8 

3.2 Kärnvapenhot .................................................................................. 10 

3.3 Kemiska toxiska ämnen ................................................................... 11 

3.4 Agenskunskap B .............................................................................. 13 

3.5 CBRN-hot från ickestatliga aktörer .................................................. 15 

3.6 Kemiska hälsorisker vid insatser ..................................................... 17 

3.7 CBRN-händelser i störd miljö .......................................................... 19 

Upptäcka och varna ....................................................................................... 20 

3.8 BC-indikering ................................................................................... 20 

3.9 Spridning i luft, mark och vatten ...................................................... 22 

Identifiera och verifiera ................................................................................... 24 

3.10 Dosimetri och strålskydd ................................................................. 24 

3.11 Kemisk analys av hotämnen – för FM behov .................................. 26 

3.12 Kemisk analys av riskkemikalier – för behov inom civil krisberedskap
 ......................................................................................................... 28 

3.13 Analys av biomarkörer ..................................................................... 29 

3.14 Teknikutveckling B ........................................................................... 30 

3.15 Metodik för operativt stöd B ............................................................. 34 

3.16 Avancerade RN-mätningar .............................................................. 37 

3.17 Metodik för operativt expertstöd och hantering    av CBRN-prover med 
okänt innehåll ................................................................................... 39 

Fysiskt skydd .................................................................................................. 40 

3.18 Fysiskt skydd C ................................................................................ 41 

Konsekvenshantering .................................................................................... 43 

3.19 Effekter av toxiska kemikalier .......................................................... 43 

3.20 Kemiska hot och medicinskt skydd - mekanism och molekylära 
interaktioner ..................................................................................... 45 

3.21 Skyddsaspekter på kemiska hot ...................................................... 46 

3.22 Mikrobiella risker .............................................................................. 49 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 3 av 60 

 

3.23 Kontaminering och dekontaminering .............................................. 52 

3.24 CBR-sanering .................................................................................. 55 

3.25 Effektmodeller ................................................................................. 56 

3.26 Direktverkan .................................................................................... 58 

 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 4 av 60 

 

1 Forskningsområdets omfattning och 

inriktning  
FOI bedriver forskning för att säkerställa landets förmåga att hantera hot från och skydd mot 

kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen samt kärnvapen. För att bedriva denna forskning 

erhåller FOI ett anslag från Försvarsdepartementet (anslag 1:9 ap.2 ) tillsammans med ett 

anslag från Utrikesdepartementet (anlags 1:6 ap.4). Dessa båda anslag utgör huvudsaklig 

finansiering av den kunskapsuppbyggande verksamhet och infrastruktur inom det kemiska, 

biologiska, radioaktiva och nukleära (CBRN) området, som är en förutsättning för att kunna 

säkerställa långsiktig grundkompetens och infrastruktur och därmed utveckla en strategisk 

kompetens för att bidra till Försvarsmaktens långsiktiga förmågeutveckling, utgöra ett stöd 

för totalförsvaret samt i övrigt bidra till att stärka samhällets krisberedskap inom CBRN-

området. 

Nedan beskrivs resultat för 2018 av den forskning som bedrivs med Försvarsdepartementet 

som uppdragsgivare. Huvudsakliga behovsställare är Försvarsmakten (FM) och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som genom kontinuerliga dialoger 

och samverkan tillsammans med FOI bidrar till inriktningen av verksamheten inom 

anslaget. 
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2 Hotet från massförstörelsevapen – en 

omvärldsanalys 
Kemiska, biologiska och kärnvapen omfattas av internationella konventioner1, med mer 

eller mindre effektiv kontroll av hur konventionerna efterlevs. Flera stater har i strid med 

gällande konventioner med sitt agerande visat på att program för dessa vapen fortsatt 

utvecklas. Det innebär en risk för att kunskap och materiel sprids från dessa länder till nya 

aktörer, både statliga och icke-statliga. 

De dominerande kärnvapenstaterna är för överskådlig tid USA och Ryssland. Mellan dessa 

båda stater finns en lång historik av förhandlingar kring rustningskontroll, vilket har 

resulterat i en rad avtal om begränsningar av de båda ländernas strategiska arsenaler. Idag 

återstår endast Nya start och INF som rustningskontrollerade avtal mellan USA och 

Ryssland. Det senare är under hårt tryck i och med att USA anklagat Ryssland för att bryta 

mot avtalet och utsikterna för ett fungerande strategiskt avtal för rustningskontroll efter att 

Nya start löper ut 2021 är oroväckande. Fortsatta begränsningar kompliceras också av att 

numerärerna för de strategiska arsenalerna i Ryssland och USA nu är nere på en sådan nivå 

att övriga kärnvapenstater kan komma att behöva vägas in. Till detta kommer att de ryska 

stridskrafterna, i betydligt större utsträckning än motsvarande för USA/Nato, har möjlighet 

att beväpna ett stort antal plattformar och vapenbärare med kärnvapen. Utsikterna för någon 

form av multilateral rustningsbegränsning på kärnvapenområdet ter sig därför som osäkra 

och kärnvapen utgör åter ett reellt hot i vårt närområde. Utvecklingen av 

kärnvapenrelationen mellan parterna illustreras väl av det ökande beroendet av kärnvapen i 

den amerikanska Nuclear Posture Review som publicerades under 2018 och den rad av nya 

vapenbärare för kärnvapen som presenterades av den ryske presidenten några veckor senare.  

Vad gäller övriga kärnvapenstater kan noteras att både Storbritannien och Frankrike 

vidmakthåller sin förmåga. Att dessa länder väljer att satsa avsevärda resurser på att ersätta 

uttjänta strategiska ubåtar visar att man avser bibehålla kärnvapnen under överskådlig tid. I 

Sydasien, framför allt Kina och de regionala stormakterna Indien och Pakistan, sker idag 

omfattande kärnvapenupprustning. Det handlar dels om ökade numerärer, men framför allt 

om utveckling av plattformar och bärare. Det sistnämnda medför att det tillkommer nya 

förmågor i och med att allt fler vapensystem får kärnvapenkapacitet. Kina kan förväntas ha 

mer än tillräcklig kapacitet för att bemöta alla regionala kärnvapenrelaterade rustnings-

initiativ. Det kan även noteras att Kinas utvecklingsprogram innefattar såväl strategiska 

ubåtar, som mobila landbaserade fastbränslerobotar – två förmågeutvecklingar med främst 

globala implikationer. 

I Mellanöstern utgör Irans kärntekniska program ett fortsatt orosmoment. Den 

tidsbegränsade överenskommelse, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), som 2015 

slöts mellan Iran å ena sidan och ett antal stormakter å den andra, har under det gångna året 

försvagats avsevärt sedan USA valt att träda ur överenskommelsen. Avtalet innebär reella 

begränsningar för Irans deklarerade kärntekniska aktiviteter. I gengäld hävs de kärntekniska 

sanktioner som Iran varit föremål för. Huruvida avtalet kommer att fortleva med de 

resterande parterna, och i vilken riktning och utsträckning Irans kärntekniska program 

utvecklas, återstår att se.  

Beträffande Nordkorea utgör landet alltjämt ett hot mot freden i den regionen. Till skillnad 

från Iran har dock inte Nordkorea några egentliga maktambitioner utöver att försöka trygga 

regimens överlevnad. Så länge den nordkoreanska regimen inte står inför en omedelbar 

kollaps, till följd av inre eller yttre orsaker, framstår ett användande av Nordkoreas 

(eventuella) kärnvapen som relativt osannolikt. Det står klart att nordkoreanska kärnvapen 

                                                 
1 För kärnvapen regleras endast icke-kärnvapenstaters kärnvapeninnehav och utveckling genom konventioner. 
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utgör ett hot för övriga stater i regionen. Nordkoreas strävanden att utveckla robotsystem 

med interkontinental räckvidd kan komma att medföra att Nordkorea i geografiskt vidare 

mening kommer att utgöra ett direkt hot. Under 2017 genomförde man ett 

kärnladdningsprov med uppskattad laddningsstyrka på mellan 100 och 200 kiloton, vilket 

möjligen innebär att man nu bemästrat principerna för fusionsladdningar (”vätebomber”). 

Därutöver genomfördes ett flertal robotprov. Oaktat huruvida Nordkorea även löst de 

tekniska utmaningar som är förknippade med att kombinera en kärnladdning med en 

ballistisk robot, understryker detta att den nordkoreanska regimen ser kärnvapenhot som ett 

användbart verktyg gentemot omvärlden. Det diplomatiska närmande som skett under 2018 

mellan både Nordkorea och USA samt Nord- och Sydkorea gör att situationen på den 

koreanska halvön befinner sig i ett formativt skede. 

Flera av de regioner och länder som under 2018 utmanat det säkerhetspolitiska läget har en 

historik inom biologisk (B) och kemisk (C) vapenutveckling. Den pågående 

Mellanösternkonflikten har gett upphov till många frågetecken avseende C-vapenaktiviteter 

från inblandade aktörer. Den syriska regimen har fortsatt använda kemiska vapen, något 

som regimen inte anser sig vara ansvarig för. En linje som understöds av Ryssland. Störst 

inverkan på C-hotsutvecklingen av relevans för Sverige under 2018 torde vara kopplad till 

förgiftningarna med ett s.k. Novichok-ämne i Salisbury Storbritannien. Ämnet uppges vara 

ett nervgift av militär grad som började utvecklas i Sovjetunionen. Storbritanniens 

anklagelser mot Rysslands inblandning i förgiftningarna, vilket stödjs av länder i väst, 

fördöms av Ryssland som drog igång en intensiv desinformationskampanj med alternativa 

hypoteser i ett försök att så tvivel över hur förgiftningarna inträffat. Händelsen utvecklades 

från lönnmordsförsök till ett exempel på en rysk distorsionskampanj. Händelsen visar även 

på hur konsekvenserna av förekomst av denna typ av gift i det civila samhället sträcker sig 

längre än själva förgiftningarna. Det gäller såväl ekonomiska och psykosociala effekter som 

de möjliga hälsofaror som risk för sekundärexponering kan ge upphov till. De 

saneringsåtgärder som vidtogs var mycket omfattande. Rysslands alltmer offensiva 

framtoning mot USA, NATO och Europa generellt observeras även i 

biosäkerhetssammanhang, med mer eller mindre direkt hänvisning till att biologiska vapen 

utvecklas i de säkerhetslaboratorier i forna sovjetstater vars uppbyggnad stöds av 

amerikanska biologiska säkerhetsinitiativ. Dessa aktiviteter exemplifierar bredden av 

aktuellt nyttjande av BC-vapenproblematiken.  

Hotet från CBRN-terrorism har under de senaste åren främst manifesterats genom Daesh 

produktion och användning av kemiska stridsmedel i Irak och Syrien. Det har förekommit 

uppgifter om att även andra terrorgrupper i Syrien anskaffat och använt kemiska ämnen i 

konflikten. Kemiska stridsmedel och andra toxiska ämnen som använts av dessa aktörer har 

baserats på tillgängliga utgångskemikalier i området vilket begränsat aktörernas förmåga att 

orsaka omfattande konsekvenser med denna typ av vapen. I takt med Daesh minskade 

resurser och förmåga har uppgifter om terrorgruppens kemvapenanvändning i 

konfliktområdet avtagit. Med terrororganisationens globala nätverk, inflytande och 

propagandaverksamhet finns dock en risk för att enklare former av CBRN-attentat kan 

förekomma i andra regioner bland aktörer som sympatiserar med Daesh ideologi och 

målsättning. Under 2018 har avslöjade attentatsplaner i Europa, bl.a. med inslag av toxiska 

ämnen, indikerat praktisk vägledning och stöd från individer med koppling till Daesh. 

Denna form av aktivt och riktat operativt stöd för attentatsplanering via krypterade 

meddelandeapplikationer med inslag av toxiska ämnen har även förekommit under 2017. 

Utvecklingen understryker den komplexitet som präglar detta problemområde där 

presumtiva individer i västländer kan erhålla tekniskt stöd för attentat med toxiska ämnen i 

oförutsägbara sammanhang och platser.  

Incidenter där toxiska ämnen används i kriminella sammanhang förekommer runt om i 

världen varje år. Denna typ av incidenter präglas framförallt av utnyttjandet av 

lättillgängliga toxiska ämnen som riktas mot enskilda individer samt hot där aktörer spelar 

på individers och samhällets rädsla för toxiska och smittsamma ämnen. 
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Den snabba bioteknologiska utvecklingen, som syntes och modifiering av arvsmassa 

(DNA/RNA), öppnar möjligheter för aktörer att missbruka den legitima forskningens 

landvinningar. Det är nu enklare än tidigare att modifiera, skapa nya, eller återskapa utrotade 

virus som orsakar sjukdomar som exempelvis smittkoppor eller spanska sjukan. Ännu så 

länge är detta dock förbehållet resursstarka aktörer. Att modifiera arvsmassan hos 

människor, djur och växter är inte längre en framtidsvision tack vare nyutvecklade, relativt 

enkla och billiga molekylära verktyg. Dessa vetenskapliga fält är svåra att kontrollera på 

grund av dess dubbla karaktär (dual-use-problemet) och olika åtgärder har vidtagits för att 

minska spridningsrisken. De är inriktade på att försvåra för nya aktörer att skaffa utrustning 

och material som kan ha ett syfte att etablera offensiva planer samt att försvåra arbetet för 

stater med offensiva ambitioner. Läkemedelsutvecklingen och den legitima användningen 

av de nyutvecklade verktygen är bl. a. avsedda för att kunna studera biologiska system och 

bota genetiska sjukdomar, men i händerna på en antagonist med rätt resurser riskerar vi i 

framtiden få se nya generationer av stridsmedel.  

I samband med internationella operationer löper svensk personal en viss risk att utsättas för 

incidenter med CBRN, vid attentat med kemiska och biologiska giftiga ämnen alternativt 

mot kemisk industri, eller genom oavsiktlig kemisk, biologisk eller radiologisk exponering. 

De senaste årens bekymmersamma utveckling av både statlig och icke-statlig användning 

av kemiska ämnen bidrar till att hotbilden i omvärlden och de regioner där svensk personal 

kan komma att vistas kontinuerligt bör analyseras, i syfte att åstadkomma riskreducerande 

åtgärder. 

Som medlem i EU anammar Sverige även fortsatt den EU-gemensamma synen avseende 

risken för att ickestatliga aktörer avsiktligt skulle sprida CBRN, men uppbyggande av 

beredskap mot CBRN har under lång tid primärt riktat sig mot hantering av olyckor och 

oavsiktlig smittspridning. Som ett komplement till de civila forskningsprogrammen pågår 

f.n. den s.k. förberedande åtgärden PADR (Preparatory Action Defence Research) inom 

försvarsforskningsområdet som syftar till att bana väg för det stora 

försvarsforskningsprogrammet EDF (European Defence Fund) som kommer att lanseras år 

2021 och omfattar både en forsknings- och utvecklingsdimension. Med anledning av den 

återupptagna totalförsvarsplaneringen sker förberedelser för förmågehöjningar utifrån 

beredskapsansvariga myndigheters olika perspektiv. Det finns än så länge ingen nationell 

strategi för hur det antagonistiska CBRN-hotet ska omhändertas i totalförsvarsplaneringen. 

Det är därför upp till enskilda myndigheter och övriga aktörer att själva bedöma om och i 

vilken grad detta ska ske. Givet de stora utmaningar aktörerna står inför i sina uppgifter i 

totalförsvarsplaneringen finns en risk att CBRN-problematiken inte beaktas i arbetet. 
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3 Projektvisa beskrivningar av genomförd 

verksamhet 
Projektvis verksamhet som genomförts inom anslaget under 2018 beskrivs nedan i den 

indelning som är överenskommen med Försvarsmakten, MSB och Försvarsdepartementet;  

 Förebyggande och riskreducerande åtgärder 

 Upptäcka och varna  

 Identifiera och verifiera 

 Fysiskt skydd  

 Konsekvenshantering  

Förebyggande och riskreducerande åtgärder 

Inom området studeras hotet från C, B och RN-ämnen ur olika perspektiv. Fokus ligger på 

det tekniska perspektivet med koppling till både statliga och ickestatliga aktörer. Området 

omfattar även uppbyggnad av kunskap kring tillverkning och hantering av mycket giftiga 

ämnen till stöd för bl.a. hot- och riskbedömningar. 

3.1 Analys av BC-hot 

3.1.1 Syfte 

Projektet Analys av BC-hot har som huvudsyfte att upprätthålla och utveckla en nationell 

förmåga för frågor som rör hotet från biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel med fokus 

på statliga aktörer. Verksamheten ska stödja Regeringskansli, Försvarsmakten (FM) och 

berörda myndigheter med bedömningar av aktuella antagonistiska BC-händelser och med 

analyser i ett mer långsiktigt perspektiv. 

3.1.2 Övergripande projektmål 

För att kunna ge tillförlitliga prognoser om BC-hotet, i synnerhet gällande tekniksprång och 

forskningstrender (både generellt och på specifika teman), är projektets övergripande 

verksamhetsmål att bygga vidare på vår baskunskap inom området, följa 

händelseutvecklingen och vidareutveckla våra metoder för strukturerad bevakning, analys 

och bedömning. Med detta ska vi se till att kombinationen av vår långa erfarenhet och 

tekniska kompetens på bästa vis sätts i relation till aktuell omvärldsutveckling av relevans 

för BC-problematiken. Verksamheten ska bistå med analyser och bedömningar av 

information kopplat till statliga aktörers BC-användning samt utvecklings- och 

forskningsaktiviteter med misstänkta BC-offensiva kopplingar. 

3.1.3 Delmål – framkomna resultat 

Delmålen för 2018 var: 

1. En uppdaterad hotbildsanalys avseende B- och C-ämnen: utvalda länders status, 

kapacitet och intentioner, samt forskning och teknikutveckling av dual-use-

karaktär. 
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2. Ta fram underlag för att bistå nationell och internationell bedömning av BC-

hotbilden avseende utvecklingen i Mellanösternregionen. 

3. Analys av utvalda länders BC-skyddsförmåga kopplat till landets hotuppfattning. 

Delfokus: status och utvecklingsinriktning avseende tekniskt BC-skydd. 

4. Fortsätta kartläggningen av BC-verksamhet vid forskningsinstitut med 

försvarskoppling enligt prioriterad inriktning.  

5. Undersöka statliga aktörers möjliga utvecklingsintentioner avseende potentiella 

BC-ämnen, mål och metoder för antagonistisk användning. Fokusfrågeställning: 

finns det några kopplingar mellan misstänkta lönnmord och BC-ämnen? 

6. Integrerat med KGIS; vidareutveckla och anpassa för vår verksamhet fungerande 

metoder och modeller för strukturerad bearbetning och analys av information. 

Fokus på informationsinhämtningsfasen och indikatorer för möjlig offensiv 

verksamhet. 

Resultat: 

Ett övergripande mål under året var att följa utvecklingen i omvärlden av relevans för BC-

hotet. Detta har resulterat i att delmål 1-2 samt 5 uppfyllts. Utöver direkt stöd (delmål 2 och 

5) till berörda mottagare (främst stöd till delar av MUST och FMV) har arbetet genererat en 

uppdaterad BC-hotbild för 2017: länders förehavanden, kapacitet och intentioner, samt 

forskning och teknikutveckling som skulle kunna missbrukas för antagonistiska syften, s.k. 

dual-use-problematik (delmål 1). 

En långsiktig ambition över hela projektperioden har varit att uppdatera vår kunskap om 

utvalda länders satsningar inom BC-skyddsområdet; strategisk inriktning, forskning och 

anskaffnings och analysera hur detta kopplar till landets BC-hotuppfattning, agerande i 

internationella samfund inklusive deras aktuella satsningar på BC-försvarsförmåga. 

Delresultat har för 2018 genererats för områdena, Rysslands nuvarande 

motmedelsberedskap avseende kemiska gifter för civilbefolkningen och aktuell status på 

landets motmedelsforskning för nervgasförgiftning samt nyanskaffning av skyddsmask för 

militärt bruk. Detta resultat svarar upp mot delmål 3-4. 

Vetenskapligt underbyggd värdering av trender, tekniksprång samt identifiera och analysera 

relevanta kritiska indikatorer av betydelse för hotbilden är en del av det löpande arbetet. 

Under året har en tematisk studie genomförts där rysk forskning inom syntetisk biologi 

avseende CRISPR/Cas-systemet kartlagts (delmål 1 och 4).  

Tillsammans med andra närliggande projekt har metodutvecklingsarbete genom FOI-

seminarier och en föreläsningsdag med inbjudna experter avseende 

försvarsunderrättelsemetodik genomförts. 

3.1.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Under året har verksamheten löpande bistått med muntliga och skriftliga leveranser 

till Försvarsmakten (MUST).  

 Muntliga dragningar kopplat till BC-hotbilden har genomförts under året, bl. a. för 

FDRA, Finland.  

 Tunemalm, Wikström. Dragning Aktuell BC-hotbild, SUND, juni 2018.  

 Tunemalm, m.fl. BC-hotbilden 2017 – antagonistiska hot. FOI-RH-1952-SE, mars 

2018. 

 Allgardsson, Ekström, Karlsson, Tunemalm. Litteraturstudie över rysk peer-
review-granskad forskning – medicinska motmedel mot nervgasförgiftning, FOI 

Memo H1899, mars 2018. 
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 Delleverans i projektet Fysiskt skydds slutrapport, FOI-R--4728--SE, (Tunell), 

december 2018. 

3.1.5 Samarbete och nyttiggörande 

Aktiv samverkan med övriga underrättelsemyndigheter sker löpande. Under året har, 

tillsammans med MUST, en dialog inletts med FMV Teknisk Und i syfte att utveckla 

samarbetet inom BC-området. Inom en NATO-arbetsgrupp sker informationsutbyte 

avseende teknikutvecklingens konsekvenser för CBR-hot och skydd (NATO STO HFM-

273). 

3.2 Kärnvapenhot 

3.2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att vara en nationell expertresurs inom området 

kärnvapenhot. Genom, framför allt, analys och bedömningar av förmågor och intentioner 

avseende kärnvapen och kärnvapenrelaterade frågeställningar samt förmågan att sätta in 

slutsatserna i en för mottagaren relevant sammanhang 

3.2.2 Övergripande projektmål 

Projektet förvaltar och vidareutvecklar kompetens och verktyg inom området kärnvapenhot 

för att möjliggöra framtagandet av nationellt oberoende slutsatser och ståndpunkter, 

baserade på väl underbyggda resonemang. 

3.2.3 Delmål – framkomna resultat 

År 2018 har projektet haft följande delmål: 

 Vidmakthålla och vidareutveckla kompetensbasen 

 Identifiera och prioritera aktuella och kommande problemställningar 

 Tillämpa kompetens på prioriterade frågeställningar med hög integritet och 

vetenskapliga metoder 

Aktivt delta i myndighetsövergripande verksamhet inom området kärnvapenhot för 

delgivning av erhållna resultat, återkoppling och annan informationsöverföring. Några 

prioriterade frågeställningar under 2018 har varit en ny amerikansk Nuclear Posture Review, 

offentliggörandet av nya ryska vapenbärare samt ifrågasättandet av befintlig 

rustningskontroll framför allt representerat av det sönderfallande avtalet INF. 

3.2.4 Leveranser och övriga publikationer 

Rapporten Kärnvapenverkan i vatten har färdigställts under 2018 och kommer att ges ut 

under 2019. 

3.2.5 Samarbete och nyttiggörande 

Inom projektet har samverkat i myndighetsövergripande arbetsgrupper skett och det är i 

dessa sammanhang som de frågeställningar som har varit aktuella under året framför allt har 

behandlats och rapporterats. 
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3.3 Kemiska toxiska ämnen 

3.3.1 Syfte 

Detta projekt ska säkerställa att FOI kan bistå med organkemisk kunskap gällande 

högtoxiska kemiska ämnen, inklusive kemiska stridsmedel (CWA) och inkapaciterande 

ämnen, Detta innefattar förmåga att kunna tillverka och hantera dessa kemiska ämnen samt 

ha insikt i ämnenas kemiska egenskaper gällande exempelvis struktur, aktivitet, stabilitet 

och reaktivitet. 

3.3.2 Övergripande projektmål 

Det övergripande målet med projektet den innevarande treårsperioden är att genom fortsatta 

studier av inkapaciterande ämnen, ta fram lämpliga syntesmetoder av de olika kemiska 

ämnena, öka vår kännedom om egenskaperna hos dessa substansklasser samt implementera 

dessa i den övriga verksamheten. Vidare kommer studier av s.k. fosforamidater, exempelvis 

nervgasen tabun, utföras med målet att ta fram småskaliga syntesmetoder som möjliggör 

säker och effektiv tillverkning av dessa substanser samt bedriva kompetensbevarande 

forskning kring klassiska CWA. Arbetet med syntesmetodik ger oss förmåga att analysera 

hur nya tillverkningstekniker och utgångsämnen påverkar olika aktörers tillgänglighet av 

högtoxiska ämnen. Därigenom kan vi även bidra till bedömningen av vilka konsekvenser 

detta har för vår hotbild. Kunskapen kommer till nytta för Fö, FM, MUST, UD, MSB och 

RPS. 

3.3.3 Delmål – framkomna resultat 

Framställa och utvärdera tänkbara similiämnen av inkapaciterande ämnen. 

Tre karfentanilliknande intermediat och analoger med potential att fungera som similiämnen 

för detektion och sanering har framställts. Dessa tre ämnen innehåller de nödvändiga 

strukturella grupperna samt har liknande fysikaliska egenskaper som karfentanil, vilket är 

några av grundförutsättningarna för att möjliggöra en likartad detektion och/eller sanering. 

En annan viktig förutsättning för ett similiämne är att potensen är markant lägre än hos 

modersubstansen och att den är icke-toxisk. Med detta i beaktande utfördes både mätningar 

av substansernas aktivitet på opioida receptorer och deras cell-toxicitet. 

Cellbaserad metod för mätning av substansaktivitet vid dess målreceptor 

Opioida substanser, som exempelvis fentanyler, uppnår effekt i människokroppen då de 

binder till de opioida receptorerna. Fentanylsubstanser binder specifikt till de my-opioida 

receptorerna och framkallar lugnande och sövande effekter. FOI har etablerat en 

experimentell metod, baserad på celler som specifikt uttrycker my-opioida receptorer, för 

att möjliggöra bestämning av opioida substansers förmåga att aktivera dess målreceptor. 

Därigenom kan olika substansers potens definieras och jämföras.   

De tre similiämnena uppvisade en jämförbar och väldigt låg förmåga att binda till och 

aktivera receptorn. Similiämnenas potens i jämförelse med fentanyl var cirka en miljon 

gånger lägre, vilket betyder att similisubstanserna mest sannolikt inte har en förmåga att 

uppnå effekt i människokroppen genom den my-opioida receptorn. Modersubstansen 

karfentanil har en potens som är 100 gånger högre än fentanyl. 

Cellbaserad toxicitetsstudie 

Den toxiska effekten av de tre potentiella similiämnena, fentanyl och karfentanil 

analyserades genom att mäta % levande celler i cellkulturer av lungepitelceller (A549) och 

musfibroblaster (L929), 24 timmar efter exponering för koncentrationer från 10 nM till 50 

µM.  Alla similiämnena uppvisar en negligerbar toxisk påverkan på överlevnaden av både 
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lungepitelceller och fibroblaster. Karfentanil uppvisar en något högre reduktion av levande 

celler i kulturer av lungepitelceller avläst som 7-20 % döda celler. Denna toxiska effekt var 

dock inte koncentrationsberoende.  

Sammantaget har alla tre ämnena bra grundförutsättningar för att kunna användas som 

similiämne för både detektion och sanering. Detta kommer att utvärderas i projektet 

läkemedelsliknande ämnen (I490420) under 2019. 

Inleda forensiska studier av inkapaciterande ämnen genom att bygga upp en förmåga att 

utifrån den kemiska profilen av biprodukter kunna fastställa vilken syntesmetod som 
använts. 

I syfte att bygga upp en forensisk modell, som utifrån den kemiska signaturen kan utröna 

vilken syntesmetodik och vilka utgångsämnen som använts för att tillverka fentanyler som 

beslagtagits eller spridits ut, har en studie gjorts i samarbete med projektet Kemisk analys 

av hotämnen – för FM behov. Kunskap om tillverkningsmetod och utgångsmaterial ökar 

möjligheterna att exempelvis hitta en förövare och koppla ihop beslag.  

Sex olika syntesvägar från skilda utgångsämnen valdes ut, och för att få en mer generisk 

modell valdes att göra tre olika fentanylanaloger istället för endast en. Synteserna bestod av 

tre separata syntessteg där tre olika metoder användes i det första steget, två olika metoder 

för det andra steget och avslutades med en acylering av tre olika acylgrupper. Tre kemister 

från två olika lab (FOI Umeå, LiU) gjorde dom tre analogerna på sex olika sätt (LiU endast 

fyra olika sätt) i duplikat, för att totalt erhålla ett bibliotek på 96 substanser. Dessa 

analyserades sedan med GC-MS, LC-MS, IR och NMR. Det erhållna analysdatat från GC-

MS och LC-MS har utvärderats med multivariata metoder (OPLS-DA), där dom kemiska 

attributionssignalerna (alla signaler utom huvudprodukten, orenheter i provet) som 

korrelerade med en specifik syntesväg extraherades ut. Modellen som erhölls gav en utmärkt 

separation mellan syntesvägarna baserat på det första steget, däremot hittades inga 

signaturer som var specifika för det andra steget. Modellen validerades också med analoger 

av fentanyl som skiljde sig från dom som ingick i modellen men som syntetiserats på samma 

sätt, med goda resultat.  

Data från IR och NMR har också utvärderats med linjära multivariata metoder (OPLS-DA) 

utan att relevanta modeller har kunnat erhållas. Icke-linjär modellering med metoder såsom 

t-SNE och random forest kommer därför att testas inom kort. Förhoppningen är att IR ska 

kunna öppna upp för mer fältmässiga analyser. 

3.3.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Muntlig halvtidsredovisning, Kista oktober 2018. 

 Similiämnen för karfentanil. FOI Memo under tryckning. 

 Attribution of fentanyl analogue synthesis routes with multivariate data analysis of 

orthogonal mass spectral data. Manuskript inskickat för vetenskaplig bedömning. 

3.3.5 Samarbete och nyttiggörande 

Samarbeten: 

 Trilateralt samarbete med DRDC (Kanada) och TNO (Nederländerna) gällande 

metoder för framställning av högtoxiska ämnen. 

 Bilateralt samarbete med DSTL (Storbritannien) gällande metoder för 

framställning av högtoxiska ämnen. 

 Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) informationsutbyte gällande 

inkapaciterande ämnen. 
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 Linköpings universitet och Umeå universitet angående forensiska studier av 

inkapaciterande ämnen. 

 Ett antal projekt inom FOI såsom Läkemedelsliknande ämnen (I490420) gällande 

cellbaserade receptoraktivitetsstudier av opioder och andra CNS-påverkande 

substansklasser och Kemisk analys av hotämnen  (A403818) gällande GC och LC 

baserad analys i dom forensiska studierna. 

Den forensiska studien bygger upp förmåga inom syntes, hantering och analys av 

inkapaciterande ämnen, samtidigt som den i förlängningen kan ge ett forensiskt verktyg till 

användning för FM, polisen m.fl. 

Ett utvecklat similiämnen kan komma till direkt användning för FM och civila myndigheter 

samt projekt inom FOI som är i behov av ett övningsämne. 

Förmågan som erhålls inom projektet har en direkt avtappning inom en mängd olika projekt 

inom anslaget och för arbetet som rör Sveriges lista-1 anläggning. 

Effekten av projektets experimentella verksamhet är ett långsiktigt säkerställande av FOI:s 

organkemiska kompetens, relevans och inriktning för att kunna ge organkemiskt 

kunskapsstöd till FM, UD och Fö. Med de kunskaper som projektet genererar fås en förmåga 

att, tillsammans med andra relevanta kompetenser, ge verksamhetsstöd avseende C-

skyddsförmåga. Utveckling av tillverkningsmetoder för kemiska toxiska ämnen, 

referenssubstanser, simili- och övningsämnen bidrar till att upprätthålla och utveckla 

kompetens för Sveriges Lista 1-anläggning, FM:s C-övningsbanor samt FM:s mobila C-

laboratorium. Projektet bidrar även med organisk-kemisk kunskap till C-verifikation samt 

nedrustning och icke-spridningsfrågor, vilket inkluderar kunskap kring t.ex. processkemi, 

labbutrustning, tillverkningsvägar samt utgångsämnen. 

3.4 Agenskunskap B 

3.4.1 Syfte 

Projektets verksamhet syftar till att utveckla och långsiktigt upprätthålla FOI:s kompetens 

med fokus på egenskaper hos biologiska agens som kan utgöra ett antagonistiskt hot. 

Projektet skall även ge en fördjupad förståelse för hur egenskaper hos B-agens, både 

naturliga och genetiskt modifierade, påverkar organismens förmåga att orsaka skada, vilket 

i sin tur kan påverka risken för att de kan användas i ett antagonistiskt syfte. Detta projekt 

bidrar till att säkra totalförsvarets behov av expertkompetens med förmåga att kunna utföra 

oberoende bedömningar av mikrobiella risker och hot. Projektet ska bidra med fördjupad 

agenskunskap, för ett prioriterat antal B-agens vars naturliga eller genetiskt tillförda 

egenskaper medför en risk för avsiktlig spridning, vilket är en strategiskt viktig 

grundkompetens som inte finns hos andra aktörer i samhället. 

3.4.2 Övergripande projektmål 

Projektets långsiktiga mål är att utveckla och etablera en användarvänlig 

agenskunskapsdatabas, genom kontinuerlig insamling, bedömning och dokumentation av 

information om sjukdomsalstrande egenskaper, effekter, genetiska samt geografiska data 

samt överlevnad och naturliga nischer hos utvalda biologiska ämnen. När denna 

kunskapsbank finns etablerad kan FOI snabbt bidra med kvalitetsgranskade och därmed 

bättre underbyggda underlag för konsekvensbedömningar när ”frågan/frågorna” kommer. 
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3.4.3 Delmål – framkomna resultat 

Fortsätta etableringen av ett vetenskapligt förankrat och välorganiserat arbetssätt, som 

startat under 2017, för att samla in, dokumentera, bedöma och lagra agenskunskapsdata 
som krävs för att möjliggöra snabba och välformulerade risk- och hotanalyser i framtiden.  

Projektet initierades 2017 och under 2018 har arbetet fortsatt med att etablera ett 

vetenskapligt förankrat och välorganiserat arbetssätt, för att identifiera, samla in, bedöma 

(kvalitetsgranska) och lagra de data som krävs för att möjliggöra snabba och välgrundade 

risk- och hotanalyser i framtiden.  

Ingen egen experimentell verksamhet bedrivs inom projektet utan experimentellt genererad 

data samlas in, till viss del från andra FOI-projekt men till största delen utifrån 

litteraturstudier av öppen information.  

Under 2018 har projektmedlemmarna deltagit i ett internationellt ringtest (Confidence 

building excercise) med 60 deltagande länder inom FN:s generalsekreterarmekanism, 

UNSGM. I detta, det första anordnade ringtestet inom UNSGM, skulle deltagarna med hjälp 

av simulerade DNA-dataset samt angivna virulensfaktorer identifiera agens i 36 olika prover 

(dataset) samt ange om dessa var manipulerade. Målsättningen med deltagandet var att 

fördjupa samt ytterligare identifiera den typ av kunskap som behövs för att kunna särskilja 

huruvida förekomsten av ett biologiskt agens är naturlig eller om det avsiktligen använts 

som ett biologiskt vapen. Att delta i denna typ av ringtest fanns inte beskrivet i det treåriga 

projektunderlaget inför projektstart men när möjlighet till deltagande gavs så bedömdes 

övningen erbjuda värdefulla insikter om vilken typ av data som krävs i ett sådant 

sammanhang samt möjlighet att i ett verklighetsnära sammanhang träna samverkan med 

bioinfomatikkompetens. 

Under året har det inom projektet sammanställts underlag för två av FOI prioriterade 

biologiska ämnen, en bakterie- respektive en virus-art. Här dokumenterades FOI:s befintliga 

kunskapsläge med avseende på hot- och skyddsaspekter.  

Designa en användarvänlig kunskapsdatabas (relationsdatabas) för dokumentation av 

insamlad agenskunskap. 

Insamlat material har dokumenterats i en sökbar relationsdatabas med begränsad åtkomst. 

Arbetet med strukturen för kunskapsdatabasen har fortsatt med målet att innefatta bl. a. 

system för: 

 Kvalitetsbedömning av information samt dokumentation (mallar för hur sökningar 

genomförs, sökmotorer, söktermer, utförare, hantering av osäkerheter etc.). 

 Hur informationen hålls aktuell och uppdaterad (t.ex. tidsstämpling). 

 Prioriteringar och bortprioriteringar etc. (inkl. dokumentation). 

Inom projektet har mallar tagits fram så att inte något steg i insamlingen av data missas i 

dokumentationen.  

Utreda viktiga IT-, säk- och juridik-frågor inför designen av relationsdatabasen (funktioner, 

struktur, output och säkerhet/sekretess frågor).  

Vilken nivå av säkerhet/sekretess som krävs kring denna databas behöver utredas på ett 

tidigt stadium. Eftersom projektet är nystartat har vi fram tills nu fokuserat på att bygga upp 

och strukturera databasen för att ha ett underlag inför de viktiga diskussionerna och besluten 

som planeras att tas under 2019, i samråd med ansvariga inom IT, säk, och juridik. 

3.4.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Etablering av en FOI-intern kunskapsdatabas.  



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 15 av 60 

 

 Underlag för två biologiska agens: Hot- och skyddsaspekter gällande en bakterie 

och ett virus. 

3.4.5 Samarbete och nyttiggörande 

Inom projektet har samverkan under året skett med andra FOI-projekt genom deltagande i 

två olika ringtester. Det ena ringtestet, inom EU-projektet EMERGE, skedde i samarbete 

med projektet Metodik för operativt stöd B. Här bidrog vi med agenskunskap i den 

scenariobaserade delen av testet, vilken kopplade till den laborativa delen som gick ut på att 

identifiera vilka B-agens som fanns i 10 olika prover.  

Det andra ringtestet, för träning av UNSGM-relaterade frågeställningar (se ovan), skedde i 

samverkan med projektet UD-B-verifikation. Här tränades insamling och analys av 

agenskunskapsrelaterad information i relation till området bioinformatik. Samtidigt bidrog 

denna övning med agenskunskap relaterad även till andra sjukdomsframkallande agens än 

de FOI normalt prioriterar. Vilket innebär att vi i någon mån har bidragit till att uppfylla den 

strategiska utmaningen, på fem års sikt (2017-2021), där vi ser att behoven utvecklas och 

breddas mot fler agens. Nya B-agens och nya sjukdomar upptäcks och kartläggs varje år, 

och den geografiska utbredningen och egenskaperna för redan kända agens förändras 

kontinuerligt.  

Sammantaget tillhandahåller verksamheten ett fördjupat och långsiktigt upprätthållande av 

kunskap om B-agens som kan betraktas som antagonistiska hot vilket är viktigt för FOI:s 

roll och trovärdighet som expertorgan men också för att stödja verksamheten i enskilda 

projekt (ovan) samt inom bl. a. hotbedömningsverksamhet (förmåga till att utföra oberoende 

bedömningar) och spridningsmodellering. 

3.5 CBRN-hot från ickestatliga aktörer 

3.5.1 Syfte 

Projektverksamhetens övergripande syfte är att stödja Regeringskansliet och andra berörda 

myndigheter med expertkunskap och analys runt ickestatliga aktörers uttalade intresse för 

och förehavanden med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN). 

Syftet nås genom kontinuerlig, löpande delgivning av framtagen kunskap i form av 

strategiska bedömningar av CBRN-hotet likaväl som analyser kopplat till specifika 

händelser. 

3.5.2 Övergripande projektmål 

Det övergripande projektmålet är att utveckla och använda metoder för att kunna bistå med 

underlag och expertkunskap och därigenom kunna bemöta det informationsbehov som finns 

inom Regeringskansliet, Försvarsmakten och andra berörda myndigheter. Producerade 

underlag ska baseras på källkritisk och framåtblickande analys av aktörers verksamhet 

liksom signaler om intention och förmåga att använda CBRN-ämnen i antagonistisk 

verksamhet av relevans för Sverige och svenska intressen. 

3.5.3 Delmål – framkomna resultat 

Ett av totalt tre uttalade och genomförda delmål för 2018 var att fortsatt bedriva 
informationsinhämtning och bearbetning inom området i syfte att producera underlag som 

belysa aktuella antagonistiska CBRN-hot av relevans för Sverige.  
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Detta delmål har varit centralt för verksamheten under året och upptagit en stor del av 

resurserna i projektet. Verksamheten har bl. a. resulterat i skriftliga underlag (se nedan) och 

annan informationsdelning, såväl utom som inom FOI. 

Ett annat viktigt delmål var att utöka förmågan att bearbeta och analysera information till 

stöd för hotbedömningsverksamheten.  

Årets verksamhet har genomfört målsättningen dels genom att utveckla och implementera 

ett datorstött informations- och analysverktyg bland en bredare krets av analytiker, dels 

genom särskild kompetensutveckling avseende underrättelseverksamhet och 

analysmetodik. All verksamhet som bedrivits inom detta område har genomförts 

tillsammans med FOI-medarbetare som bedriver relaterad verksamhet inom hotbedömning, 

nedrustning och ickespridning. 

Den tredje målsättningen för 2018 var att stärka samverkan med andra myndigheter 

avseende informationsinhämtning, hotbedömning och hotperspektiv.  

Projektmedlemmarna har under året löpande bedrivit dialog med nationella underrättelse- 

och säkerhetstjänster, likaväl som med brottsbekämpande myndigheter. Projektets 

verksamhet har bl. a. omfattat direkt stöd till Säkerhetspolisens och Åklagarmyndighetens 

utredningar av särskilda ärenden. Projektmedlemmar har även aktivt deltagit i 

internationella konferenser av relevans, däribland inom ramen för OPCW:s2  och Interpols 

verksamhet. Därutöver har dialog och presentationer genomförts med nationella 

krisberedskapsmyndigheter liksom föredragningar för Försvarsdepartementet, 

Försvarsmakten och för delegationer från andra länders motsvarigheter till FOI. 

3.5.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Normark M. m.fl., Daesh instruktion för attentat med svavelväte, FOI Memo 

H1916, 2018-03-08. 

 Normark M. m.fl., CBRN-hot från ickestatliga aktörer - Årsrapport 2017, FOI-R- 

4583, 2018-04-04. 

 Normark Magnus, Pulverbrev, FOI Memo 6379, 2018-04-03. 

 Normark M. m.fl., Ricin som ett verktyg för terrorattentat, FOI Memo H2015, 

2018-12-13. 

3.5.5 Samarbete och nyttiggörande 

Den kompetens som detta projekt besitter och utvecklar genom löpande 

informationsinhämtning och hotbedömning har under året utnyttjas till stöd för andra 

projekt inom FOI. Detta inkluderar bl. a. stöd till MSB finansierade totalförsvarsprojekt som 

Antagonistiska hot mot kemiindustrin och FACIT – Trender med implikation för framtida 
hotbild avseende antagonistiska CBRN-hot. Projektets resurser har även utnyttjas till stöd 

för att utveckla andra myndigheters medvetenhet om antagonistiska CBRN-hot inom ramen 

för att stärka sin beredskap inom totalförsvarskonceptet som t.ex. Jordbruksverket och 

Statens veterinärmedicinska anstalt. 

Återkoppling från representanter inom Regeringskansliet, Försvarsmakten och 

säkerhetstjänster under året har tydligt visat att de underlag och expertstöd som 

projektverksamheten bidragit med har varit mycket uppskattat och relevant, detta gäller i 

synnerhet de underlag som belyser särskilda händelser. 

                                                 
2 The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 17 av 60 

 

3.6 Kemiska hälsorisker vid insatser 

3.6.1 Syfte 

Projektets syfte är att utifrån behov hos FM, Polisen, Kustbevakningen och andra myndig-

heter utveckla kunskap, verktyg och arbetssätt för att bättre kunna öva och bedöma kemiska 

hälsorisker för insatspersonal. Detta innefattar soldater och First Responders såsom 

brandmän, kustbevakare, poliser och sjukvårdspersonal. Kunskapen tas fram för att bidra 

både före och vid nationella och internationella operativa insatser. Projektet utvecklar FOI:s 

tillämpbara kompetens för provtagning, karaktärisering och riskbedömning av toxiska 

ämnen associerade med luftburna partiklar åt FM och civil krisberedskap. 

3.6.2 Övergripande projektmål 

Att utveckla nya och anpassa befintliga metoder och verktyg för att studera exponering av 

gasformiga, lågflyktiga och partikelburna ämnen avseende provtagningsstrategier, analys, 

hälsoriskbedömningar och för framtagning av riskreducerande åtgärder till stöd för FM och 

civil krisberedskap. 

3.6.3 Delmål – framkomna resultat 

Att ha utvecklat förmågan att samla in partiklar och associerade ämnen på filter och 

depositionsytor via fjärrstyrning i miniatyriserade system. Provtagaren utvecklas så att 
olika filter och substrat kan exponeras aktivt och passivt samt monteras vid aktuella 

övningsscenarier och skyddsbarriärer. 

Hög kvalitet på provtagning är en av förutsättningarna för att kunna få tillförlitliga analys-

resultat vid mätningar av exponering av luftföroreningar. Vid bl. a. tester av skyddsbarriärer 

såsom filter och skyddskläder är det viktigt att kunna mäta både exponerings- och 

genomträngningskoncentration utan att störa testsystemet. Det finns gränsvärden för 

arbetsmiljön och det finns vedertagna standarder och metoder som man kan följa. De flesta 

av dessa standarder förutsätter att man kan starta och stoppa provtagningarna med 

tidsfördröjning eller manuellt, samt att man manuellt måste försluta provtagarna.  

Vidare är det högintressant att erbjuda en möjlighet att placera miniatyriserade mätsystem 

på mobila enheter. Under året har en prototyp utvecklats, för att kunna erhålla ovanstående 

krav, som består av en centralenhet och flera noder. Tanken är att den ska både kunna samla 

gas och partikelprover aktivt (på filter och adsorbenter) samt med hjälp av realtidssensorer 

fjärrövervaka halter av gaser och partiklar. Den utgörs av en mikrodator med egenutvecklad 

programvara för att skicka start- och stoppkommandon samt övervaka mätdata. 

Kommunikationen sker via en radiomodul och preliminära tester visar på en signalräckvidd 

på 2 km i öppen terräng och 20 m i komplex inomhusmiljö med bl. a. två väggar och 

karossen på ett pansarfordon. Två varianter av provtagningsnoder – en för gas och en för 

aerosoler – har färdigställts som prototyper och testats i fältmiljö. Övriga tilläggsmoduler är 

realtidsklocka med eget knappcellsbatteri och minneskort för att lagra mätdata, 

motorstyrkort för kontroll av luftpump (med flödessensor), samt display. Flödet loggas på 

minneskort varje sekund, med tidstämpel, och kan vid begäran skickas över radio till 

centralenheten för realtidsövervakning av aktuellt luftflöde. Olika externa realtidssensorer, 

en för gaser och två för partiklar, har testats i laboratoriemiljö. Gassensorn (2x3 cm) mäter 

koldioxid och visade på ett linjärt mätområde mellan 0-8000 ppm. Detta projektavsnitt 

fortsätter under 2019. 

I dialog med SkyddC ska utvärderingsmetoder tas fram där övningar med partikulära hot 
övas. I utvärderingen ska ett brett storleksintervall av partiklar och flyktighetsintervall av 

ämnen ingå. 
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Rök är en benämning på effekter som används för att försvåra insyn, skydda, ge signal, 

markera mål eller testa funktion under olika övningar inom försvarsmakten. Tillsammans 

med SkyddC och FMV valdes en bred uppsättning av vanligt förekommande rökeffekter ut 

för att ta fram metodik om faroidentifiering och exponeringsanalys under en gemensam 

fältövning.   

Sätta upp tillhörande metoder för analys och karaktärisering av partiklar, deras morfologi 
och associerade ämnen med optisk analys, spektroskopi och masspektrometri.  

Under hösten 2018 genomfördes ovanstående nämnda fältförsök tillsammans med SkyddC 

där militära röksystem utvärderas. Ett omfattande provtagnings- och analysarbete 

genomfördes för att samla in ett underlag för förbättrad riskbedömning. Med de uppsatta 

metoderna påbörjades en utvärdering av partiklarnas aerosoldynamiska, morfologiska och 

kemiska egenskaper med spektroskopi, kromatografi och masspektrometri. Dessutom 

samlades luftburna partiklar in med ett egenutvecklat insamlingssystem ämnat för 

efterföljande toxikologisk karaktärisering i in vitro system baserade på alveolära och 

bronkeala lungceller. Här kommer exempelvis partiklarnas effekter avseende viabilitet och 

utsöndring av inflammationsmarkörer utredas. Under 2019 kommer detta arbete fortsätta 

för att utveckla förmågan att toxikologiskt och kemiskt karaktärisera försvarsrelevant 

exponering från övningar med partikulära hot. 

3.6.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Muntlig halvtidsredovisning i WS i Kista, 181010-181011 samt årsredovisning.  

 Impact of fire suit ensembles on firefighter PAH exposures as assessed by skin 

deposition and urinary biomarkers. Wingfors H, Rattfelt Nyholm J, Magnusson R, 

Hammar-Wijkmark C. Ann Work Expo Health 2018, 62, 221-231.  

FOI-S--5899--SE. 

 Choosing the number of images and image position when analyzing the UNC Passive 

Aerosol Sampler for occupational exposure assessment. Shirdel M. Sommar J. N. 

Andersson B. M. Bergdahl I. A. Wingfors H. and Liljelind I. E. J Occ Env Hyg 2018, 

15, 767-772. 

 Improving the UNC passive aerosol sampler model based on comparison with 

commonly used aerosol sampling methods. Shirdel M. Andersson B. M. Bergdahl I. A. 

Sommar J. N. Wingfors H. and Liljelind I. E. Ann Work Expo Health 2018, 62, 328-

338. 

3.6.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektets tvärvetenskapliga och kundinriktade verksamhet ger ofta upphov till kundnytta 

och uppdragsfinansierad forskning från Försvarsmakten, civila krisberedskapsmyndigheter, 

Försvarets materielverk och till viss del andra aktörer. Detta år är inget undantag och en för 

Räddningstjänsten aktuell fråga rörande hudexponering av vävnadsskadande gaser och 

toxiska partiklar i samband med bränder i e-fordon har utförts på uppdrag av MSB. 

Resultaten från studien har presenterats på ett Erfarenhetsseminiarum för instruktörer 2018 

och en rapport är i tryck. Vidare har projektet stöttat FöMedE i samband med utbildning av 

två preventivmedicinska grupper där undervisning utförts på aerosolmätning med optiska 

partikelräknare och vattenanalys med spektroskopiska tekniker. Under 2018 avslutades ett 

gemensamt projekt, finansierat av Forte, med forskare på Umeå universitet, där en 

doktorand disputerade inom området exponering och karaktärisering av partiklar i 

arbetsmiljön. Vidare på uppdrag av Umeå universitet har projektet bidragit i provtagnings- 

och analysverksamhet med koppling till inhalation och toxikologiska effekter av biodiesel 

och e-cigaretter. Internt samarbetar detta projekt med projektet Effekter av Toxiska 
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Kemikalier där en modell, för att studera blodkoagulationseffekter av partiklar, tas fram 

tillsammans. 

3.7 CBRN-händelser i störd miljö 

3.7.1 Syfte 

Det skärpta säkerhetsläget i Sveriges närområde samt ambitionen att återuppbygga ett 

funktionellt totalförsvar medför utmaningar för Försvarsmakten (FM) såväl som för civila 

myndigheter. Projektet syftar till att bibehålla och utveckla kunskap för att systematiskt och 

kontinuerligt kunna analysera komplexa CBRN-relaterade händelser och identifiera 

aktörsdrivna hot i fredstid, under höjd beredskap samt i störd miljö och gråzon, med en 

ansats till ett helhetsperspektiv. 

3.7.2 Övergripande projektmål 

Att få fram en sammanlagd aktuell hotbild mot människors liv och hälsa samt samhällets 

funktionalitet, genom att studera pågående utveckling, trender och inträffade händelser. På 

så vis kan ett kunskapsövertag skapas och därmed en möjlighet att mer proaktivt kunna möta 

dagens och morgondagens CBRN-relaterade hot av relevans för Sverige, svenska intressen 

samt för totalförsvaret. 

3.7.3 Delmål – framkomna resultat 

Informationshämtning, analys och rapportering. 

Under 2018 har informationsinhämtning/bearbetning startats upp i syfte att bereda 

förutsättningar för produktion av en årlig, sammanvägd strategisk hotbild som tar hänsyn 

till hela bredden av CBRN-relaterade hot och dess möjliga konsekvenser.  

Metodutveckling.  

Vidareutveckling av befintlig metodik till stöd för FM:s medicinska underrättelsetjänst 

(MedUnd) har påbörjats med ett särskilt fokus på metoder för operativa CBRN-hot- och 

konsekvensbedömningar i gråzon. 

Nationell och internationell dialog. 

Projektet samverkar brett med andra projekt inom FOI, nationella myndigheter och 

internationella organisationer. 

3.7.4 Leveranser och övriga publikationer 

Annica Waleij, Birgitta Liljedahl & Susanne Börjegren. Årsrapport: Vidare kontext för en 

CBRN-relaterad hotbild 2018. Under tryckning. 

Fabian Taube & Annica Waleij (2018). Partikulära luftföroreningar i Mali – Litteratur-

sammanställning och enkel hälsoriskbedömning. FOI-R--4609--SE. 

Annica Waleij, Louise Simonsson och Birgitta Liljedahl (2018). Konsekvenser av 

energibortfall på samhällets funktionalitet och civilbefolkningens hälsa. Under tryckning. 

3.7.5 Samarbete och nyttiggörande 

Ett bilateralt informationsutbyte med Conflict & Health Research Programme på King’s 

College i London. Projektet deltar i det multilaterala Nato HFM TG-262 Health Assessment 
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for Chemical Exposures of Military Interest. Nationellt genomfördes under CBRNE-

dagarna 2018, CBRNE i totalförsvaret – Praktiskt taget!, en övning (”Workshop i 

gråzonskontext”). Genomförandet skedde i samverkan med Storstockholms brandförsvar  

och det 2:4-finansierade projektet Framtida Antagonistisk CBRN-hotbild (FACIT). 

Deltagarna fick under tidspress hantera och samverka kring skapandet av gemensam 

lägesbild vid storskaligt utsläpp av farligt ämne från en terroristattack i ett skymningsläge, 

och pågående storskaligt elavbrott. 

 

Upptäcka och varna 

Här ingår forskning om, och modellering av, hur olika ämnen sprids i luft, mark och vatten 

för att t.ex. ge relevanta beslutsunderlag och även öka förmågan till övning och träning med 

agens i en verklighetstrogen virtuell miljö. Området omfattar också forskning avseende 

utveckling av B–, C-och R- detektion för att snabbt kunna uppfatta förekomsten av farliga 

ämnen i omgivningen, samt utveckling av metodik som förbättrar beslutsunderlag vad gäller 

radioaktiv kontaminering av människa. 

3.8 BC-indikering 

3.8.1 Syfte 

Projektet syftar till att säkerställa en bibehållen och utvecklad kompetens inom området 

indikering av toxiska kemiska och biologiska ämnen. Den samlade kunskapen nyttiggörs 

bl.a. genom att stärka beredskapen att indikera förekomst av B- och C-ämnen, samt att vid 

behov ge expertstöd till FM och CM vid exempelvis upphandling, test och utvärdering, samt 

utbildning inom området. Förutom den breda, generella kompetensen erhålls även 

specialistkompetens genom forskning inom ett urval av spektroskopiska tekniker som på 

längre sikt bedöms kunna ge avsevärt förbättrad indikeringsförmåga, framförallt för 

indikering av kvarliggande agens och aerosol. Kunskapen genererad kring dessa tekniker 

används även inom andra anslagsprojekt och externa beställningar. 

3.8.2 Övergripande projektmål 

Målet med arbetet inom BC-indikering är framförallt att upprätthålla, säkerställa, och 

kontinuerligt öka en bred och generell kompetens inom området. Projektet ska även bidra 

till forskning, utveckling, och test och utvärdering av indikeringsinstrument. 

3.8.3 Delmål – framkomna resultat 

Indikering av kvarliggande C-agens. 

Ett bidrag presenterades oralt på konferensen SPIE – Defense and Commercial Sensing i 

april. En sammanfattning av de senaste resultaten i ett avbildande UV Raman system gavs 

och diskuterades. Den egenutvecklade uppställningen skapade hyperspektrala bilder genom 

att svepa våglängden på infallande laserljus och samtidigt ta bilder av Ramanspritt ljus 

genom fasta, smalbandiga optiska filter. Från denna hyperspektrala datakub kunde 

Ramanspektra i varje pixel extraheras. 

Mätkampanjer har genomförts med den spektrala uppställningen på kvarliggande agens 

(exempelvis V-ämnen och senapsgas) i syfte att beräkna och dokumentera molekylärt 

Ramantvärsnitt. Då denna fysikaliska storhet är känd (som funktion av våglängd) kan man 

bedöma prestanda för ett eventuellt kommersiellt system vid olika scenarier om man även 
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har kännedom om systemets design och ingående komponenters känslighet. Alternativt kan 

man teoretiskt ”sätta ihop” ett system och uppskatta dess förmåga/prestanda. Detta arbete 

befinner sig i slutfasen och beräknas sammanfattas, för de ämnen som undersökts, i 

rapporter och publikationer under 2019. 

Under året utvecklades även en uppställning som möjliggör avbildande mätningar med hjälp 

av ”Kodade Aperturer” i syfte att återskapa hyperspektrala bilder. Initiala UV 

Ramanmätningar har utförts på olika scener och ett manuskript är inskickad till en 

internationell tidskrift. 

Ett fältförsök genomfördes under en vecka i september där bl. a. mätningar genomfördes 

med avbildande, passiva FTIR system på olika kvarliggande agens och similiämnen. Vi 

hade lånat en kommersiell Telops HyperCam av FFI och kollegor från WIS genomförde 

mätningar parallellt med ett Bruker HI-90 system. Endast enkla utvärderingar har gjorts på 

samlad data men en viss funktionalitet kan skönjas för denna teknik i syfte att indikera 

relativt små mängder agens.   

Indikering av bioaerosol. 

Den egendesignade mätkammaren med omgivande styrning och datainsamling, där aerosol 

samlas från omgivande atmosfär för att ledas in i en partikelstråle på vilken olika 

spektroskopiska mätningar genomförs, har satts upp och omgivande optik och hårdvara har 

börjat komma på plats. På grund av ett antal tidsfördröjande orsaker har en första 

mätkampanj inte utförts under året, i stället räknar vi med att inledande försök går av stapeln 

i början av 2019. 

Test & utvärdering C-agens (gasfas, vätska och aerosol). 

En metod att på ett reproducerbart sätt följa och utvärdera olika indikeringspappers respons 

över tid då de beläggs med kända mängder C-agens har utvecklats och två svenska 

indikeringspapper har testats för ett antal kemiska stridsmedel.  

Metoder att kontrollerat generera olika gasfaskoncentrationer av V-ämnen har även 

studerats och utvärderats.  

En ny aerosolkammare har designats och tillverkats i vilken C-aerosol bestående av ämnen 

med lägre toxicitet (exempelvis tårgaser och lågpotenta fentanylanaloger) genererats och 

storleksfördelning samt koncentration har övervakats med olika partikelräknare. Inledande 

försök har gjorts med ett par kommersiella indikeringsinstrument i syfte att dokumentera 

eventuell respons för de olika aerosolerna. En utmaning visade sig vara kopplad till 

provtagning och efterföljande analys av den genererade aerosolen/gasfas-blandningen. 

Denna verksamhet ingår i en långsiktig satsning där vi vill skapa förmåga att generera och 

övervaka högtoxisk kemisk aerosol för att korrekt utvärdera instrument och 

prototypuppställningar för tillämpningar inom indikering av C-aerosol. 

3.8.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Lars Landström, Fredrik Kullander, Hampus Lundén, Pär Wästerby, UV Raman 

imaging of surface contaminants using tunable laser and narrow bandpass filters, FOI-

S--5956—SE 

 Pär Wästerby, Lars Landström, Skattning av skyddsförmågan av skyddsmask…, FOI 

Memo H1945. 

 Pär Wästerby, Image analysis of detection papers, under tryckning.  

 Pär Wästerby, Utvärdering av indikeringspapper, FOI Memo H1959.  

 Torbjörn Tjärnhage, Pär Wästerby, Lars Landström, Indikering av C-aerosoler – 

förstudie, under tryckning. 

https://intranet.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-S--5956--SE
https://intranet.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-S--5956--SE


   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 22 av 60 

 

3.8.5 Samarbete och nyttiggörande 

Det trilaterala (Sverige med Nederländerna och Kanada) projektet ARCADIA, som 

behandlar frågeställningar rörande indikering och skydd mot C-aerosol startades officiellt 

under sommaren. 

Fältförsök som innefattade mätningar på kvarliggande agens samt gasutsläpp genomfördes 

med deltagare från WIS (Tyskland) och FM. DGA (Frankrike) hade en observatör på plats. 

Olika utsläpp av ammoniak genomfördes också och övervakades med vårt sensornätverk i 

syfte att validera spridningsgruppens modeller. FM utförde indikeringsförsök samt tester av 

AVR-systemet. 

FM nya och gamla indikeringspapper har utvärderats med avseende på respons över tid för 

ett flertal kemiska stridsmedel och similiämnen. 

3.9 Spridning i luft, mark och vatten 

3.9.1 Syfte 

Projektets övergripande mål är att utveckla och säkerställa kompetens och förmåga för att 

tillhandahålla expertstöd inom kompetensområdet spridningsberäkningar för 

Försvarsmakten och civila myndigheter. Expertstödet består i att tillhandhålla 

beslutsunderlag i form av spridningsberäkningar och att leverera beräkningsmodeller. 

3.9.2 Övergripande projektmål 

Spridningsberäkningar består av en kedja av modeller som var och en levererar information 

till nästa länk. Första länken är källmodeller som under perioden ska utvecklas vad gäller 

B-ämnen och gaser med högre densitet än luft (>1.2 kg/m3), s.k. tunggas. En aspekt av 

källmodeller är också deposition/resuspension som ska ingå i ett EDA-projekt. Metoder för 

att hantera och skatta osäkerheter i data och resultat ska undersökas och utvärderas, bl.a. 

genom att inkludera ensembledata från väderprognosmodeller. Metoder för att söka efter 

källan vid ett utsläpp med hjälp av inversa metoder fortsätter att utvecklas. Förutsättningarna 

att koppla spridning av ämnen i mark till deposition och marknära processer som 

resuspension, samt vidareutveckling av scenarioverktyg för mark-vattenproblematik, 

fortsätter. Transport och spridning av aerosoler över långa avstånd studeras i samverkan 

med Stockholms universitet. Tillgängliggörandet av framkomna resultat och 

spridningsberäkningar förutsätter utveckling av datorprogram på systemnivå. 

3.9.3 Delmål – framkomna resultat 

Verifiering-validering av tunggasmodell samt implementering av källmodell för B. 

Validering genomförs i samverkan med bl.a. DTRA där samordning av metoder har 

genomförts och publicering av dessa data sker under 2019. Sammanfattning återfinns i 

årsrapporten för projektet. 

EDA-projektet MODISAFE inleds med verifiering av implementationen i partikelmodell 

med avseende på deposition/resuspension samt simulering av spridning i atmosfäriskt stabil 

skiktning. 

Förseningar i projektstart pga. bland annat Brexit. Förmodad start 2019. 

Implementation och test av robust invers modell kopplat till Dispersion Engine (DE). 

Till tidigare forskning kring metoder att finna en källas position har metoder för att 

bestämma källstyrkan adderats. 
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Modeller för spridning i mark länkade till deposition/resuspensionmodeller i luft appliceras 
och utvärderas på ett eller flera specifika scenarier. 

Vattenförsörjningen kan skadas vid nedfall av CBRN-ämnen. Ett scenario har studerats där 

effekten på vattenkvalitén har påverkats. 

Erfarenheter från bedrivna osäkerhets- och ensemblestudier implementeras till en metod 

för vindfältshantering i DE. 

En skattning av osäkerheten i beräkningsresultatet kan vara viktig vid beslutsfattande. Här 

har en metod inkluderande ensemblemodeller tagits fram. 

Genom studier vid ACES(SU) utvecklas ny tillgänglig kunskap för FOI inom luftkemi och 

aerosolkunskap. 

En jämförelse mellan FOI:s spridningsmodell och modeller från andra forskningsgrupper 

har genomförts. FOI:s modell positionerar sig väl i jämförelsen. 

Systemutveckling för spridningsmotor. Rapport/artikel över DE. Leverans av DE till FM. 

Utvecklingen av spridningsmotorn är intensiv. Under året har en bedömning gjorts att en 

tidsstämplad dokumentation lämpar sig bättre att förlägga till våren 2019. Kortfattad rapport 

inkluderad i Årsrapporten. Behovet är aktuellt då fler och fler anmäler sitt intresse som 

användare av programvaran. 

De viktigaste resultaten från arbetet med samhälls-/försvarsrelevanta scenarier över CBR-

ämnen med samverkande luft- och markspridningsberäkningar, sammanställs till 

rapport/artikel. 

Se punkt Modeller för spridning i mark… ovan. 

3.9.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Kundanpassad rapport över projektet A403318: ÅRSRAPPORT_2016_2018. FOI-R--

4730--SE. 

 Scenario – luft, mark och vattenspridning av radioaktiva ämnen. FOI Memo under 

tryckning. 

 On possibilities to estimate local concentration variations with CFD-LES in real urban 

environments, FOI-S--5965--SE 

 FOI:s spridningsmodell jämförd med andra modeller.  

Y. Sato, M. Takigawa, T.T. Sekiyama, M. Kajino, H. Terada, H. Nagai, H. Kondo, J. 

Uchida, D. Goto, D. Quelo, A. Mathieu, A. Querel, S. Fang, Y. Morino, P. von 

Schoenberg, H. Grahn, N. Brannstrom, S. Hirao, H. Tsuruta, H. Yamazawa, T. 

Nakajima, Model Intercomparison of Atmospheric Cs-137 From the Fukushima 

Daiichi Nuclear Power Plant Accident: Simulations Based on Identical Input Data, J 

Geophys Res-Atmos, 123 (2018) 11748-11765. 

3.9.5 Samarbete och nyttiggörande 

Ett urval 

Representant för projektet har deltagit i NATO JCBRND-CDG IMP möte och bidragit med 

stöd vad gäller spridningsberäkningar till FM-SkyddC med målet nya versioner av ATP-45. 

Representant för projektet har deltagit i en konferens för SSS i Karlskrona och presenterat 

en studie över gasslussar och visat på nya möjligheter för implementering av gasslussar. 

Kompetens för långväga spridning har under året efterfrågats för myndigheternas behov och 

levererats. 
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Scenarier för påverkan på vattenförsörjning vid nedfall av CBRN-ämnen har tagits fram. 

Resultatet bedöms som väsentlig vid planering för denna typ av händelse och fortsatta 

studier planeras. 

Tillsammans med bl.a. DMI (Danmarks meteorologiska institut), inom ramen för NKS och 

projektet AWSOME studerades möjligheten att kvantifiera osäkerhet i spridningsresultaten 

med hjälp av ensembler av väderprognoser. Kvantifierad osäkerhet är en del av underlaget 

vid riskbedömningar. 

http://www.nks.org/en/nks_reports/view_document.htm?id=111010214694197 

En serie med omfattande fältförsök, titulerat Jack Rabbit II, genomfördes 2015-2016 på 

Dugway Proving Ground, USA. Stora mängder klorgas släpptes ut vilket bildade plymer av 

tunggas som är en typ av spridningsförlopp där gasen håller sig nära marken. FOI har 

tidigare utvecklat stöd för detta fenomen i två olika spridningsmodeller. Genom ett 

samarbete med DHS och DTRA fick FOI tillgång till mätdata under 2018 vilket har använts 

för validering av FOI:s spridningsmodeller.  

Andra projekt 

Tillsammans med projektet ”K 2:4  Mjältbrandskontamination i naturen ...” har utveckling 

av en experimentuppställning genomförts, en s.k. lysimeter. Genomförda experiment ska 

presenteras av 2:4-projektet i separat rapport och en teknisk beskrivning av lysimetern 

presenteras av spridningsprojektet.  

I samverkan med anslagsprojektet Effektmodeller utvecklas spridningsmodeller så att 

beräkning av skadeeffekter kan ske på ett integrerat sätt i den programmiljö som betecknas 

med Dispersion Engine [DE]. 

Referens 

[1] Y. Sato, M. Takigawa, T.T. Sekiyama, M. Kajino, H. Terada, H. Nagai, H. Kondo, J. 

Uchida, D. Goto, D. Quelo, A. Mathieu, A. Querel, S. Fang, Y. Morino, P. von Schoenberg, 

H. Grahn, N. Brannstrom, S. Hirao, H. Tsuruta, H. Yamazawa, T. Nakajima, Model 

Intercomparison of Atmospheric Cs-137 From the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant 

Accident: Simulations Based on Identical Input Data, J Geophys Res-Atmos, 123 (2018) 

11748-11765. 

 

Identifiera och verifiera 

Området omfattar utveckling av metodik för analys och identifiering/verifiering av kemiska, 

biologiska och radioaktiva ämnen. Här sker även utveckling av forensiska metoder för de 

olika ämnesgrupperna. Olika markörer studeras för att bl.a. kunna verifiera att exponering 

skett.  

3.10 Dosimetri och strålskydd 

3.10.1 Syfte 

Syftet med projektet är att utgöra en nationell expertresurs för FM samt civila myndigheter 

i att förebygga och hantera effekterna av händelser som omfattar radioaktiva ämnen, en 

eventuell kärnvapendetonation samt dess neutronflöden och initialstrålning. Tyngdpunkten 

kommer att ligga i att utveckla förmågan i beräkningar av stråldos, framförallt från extern 

bestrålning men också vid intern (radionuklider i kroppen) bestrålning. Även mätningar av 

radioaktivitet, då huvudsyftet är att bestämma stråldos och hantera strålskyddet, kommer att 

vara en del i projektet. 

http://www.nks.org/en/nks_reports/view_document.htm?id=111010214694197
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3.10.2 Övergripande projektmål 

Projektets övergripande målsättning är att genom forskning och utveckling säkerställa 

tillgång till förmågor som är nödvändiga för att FOI skall kunna utgöra ett nationellt 

expertstöd inom mätning samt beräkning av stråldos. 

3.10.3 Delmål – framkomna resultat 

Vidareutveckla förmågor inom extern- och interndosimetri.  

Arbetet med det virtuella laboratoriet för strålskyddsapplikationer har fortsatt med 

utveckling av egenutvecklade matematiska fantom med tillhörande beräkningsalgoritmer 

för dosberäkningar. Under året har genomförd validering av dosberäkningar med dessa 

fantom för utvalda fotonemitterande radionuklider deponerade på mark samt ner till 1 cm 

djup och beredskapsgeometridjup visat god överensstämmelse med publicerade data 

baserade på andra fantom. Metoden har redan utnyttjats i beräkningar av externdos från 

markbeläggning av radioaktivitet i ett arbete för den civila beredskapen där dosdata för den 

svenska beredskapsmodellen (aktiviteten fördelad på två centimeters djup) saknades. 

Valideringsarbetet fortsätter med fastställande av brytpunktsdistanser (cut-off) vid olika 

strålningsgeometrier samt dosbestämning vid spridning i luft. Dosberäkningsalgoritmerna 

för ytliga kroppsorgan med särskilt fokus på huddoser har förbättrats och validerats mot 

publicerade data. Utvecklingen av fantomen fortsätter med att benytor (endosteum) har lagts 

till som organ och dosimetriska tester har påbörjats. När det gäller utveckling av 

strålningsgeometrier har elementära sammansättningen i referensvegetation (wild grass) 

samt fyra andra vegetationstyper framtagits för framtida stråldossimuleringar i 

gärslandskap. Arbetet med elementära sammansättningen i en urban miljö (Umeå tätort) har 

påbörjats. 

Vidareutveckla förmågor inom mätning av radioaktiv kontamination, där syftet är att 

bestämma stråldos eller hantera strålskyddsfrågeställningar som är av direkt nytta för 

Försvarsmakten (FM) och civila myndigheter. Fokus inom detta projekt ligger på mätningar 

av lågenergetisk gammastrålning med in-situ gammaspektrometri för att kunna detektera 

och kvantifiera nuklider som idag är svåra att mäta då de främst avger alfa- och 

betastrålning. En MCNP-modell över den tidigare inköpta detektorn har skapats och en 

semiempirisk kalibrering genomförts. En validering av erhållen kalibrering har genomförts 

vilket visar på en god överensstämmelse mellan simulerade effektivitet och empiriska 

resultat. 

3.10.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Workshopserie för inriktningsdiskussioner gällande FOI:s forskning på R/N-

området. En serie av fyra träffar med Försvarsmakten (MSB inbjudna men deltog 

ej) angående inriktningen av den anslagsfinansierade forskningen inom områdena 

radioaktiva ämnen respektive kärnvapenfrågor. 

 Jalil Bahar Gogani, Göran Ågren och Sebastian Backman. Absorbed dose to 

superficially situated organs due to photon exposure. FOI-D--0837--SE. 

 Oscar Björnham. SurvDat 1.4. FOI-D--0850--SE. 

 Stina Holmgren Rondahl, Micael Granström, Petra Lagerkvist, Annika Tovedal, 

Henrik Ramebäck, Jalil Bahar Gogani, Torbjörn Tjärnhage och Göran Ågren. 
Kontaminering och självsanering av bepansrat trupptransportfordon. FOI-rapport, 

under tryckning. 

 Petra Lagerkvist, Jalil Bahar Gogani och Torbjörn Nylèn. Calulation of the 

elemental abundance of terrestrial biota. FOI-D--0858--SE. 
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 Angelica Hedman, Micael Granström, Lennart Johansson, Göran Ågren och Henrik 

Ramebäck. In Situ gammaspektrometri vid låga energier - Karaktärisering och 

kalibrering av en HPGe-detektor för in situ-mätningar av lågenergetisk 

gammastrålning i närgeometri. FOI-R--4729--SE. 

3.10.5 Samarbete och nyttiggörande 

De teoretiska studierna rör främst beräkning av extern stråldos till människa samt stråldoser 

till viktiga kroppsorgan från radioaktivitet i luft och på och i mark. Beräkningarna utförs till 

stor del med Monte Carlo simuleringar av stråldos med egendesignade matematiska 

fantomen. Arbetet har genomförts i samarbete med FOI-projektet Effektmodeller och 

beräkningsmetodiken är konstruerad sådan att den är tillämpligt för dosberäkningar i den 

spridningsmodell som utvecklas där. 

Den kunskap som finns inom dosberäkningar nyttiggörs löpande gentemot Försvarsmakten 

som stöd i deras arbete med att se över regelverk för agerande vid en situation där Sverige 

drabbats av effekterna av ett kärnvapen. 

Kunskapen används också löpande i FOI:s arbete som expertstöd till den nationella 

strålskyddsberedskapen, där vi av SSM är kontrakterade att delta. 

En betydande del av projektets resurser under 2018 gick till ett försök där effekten av 

självsanering av fordon vid färd i kontaminerat- och sedan rent område studerades. 

Resultatet bidrar till kunskap om hur FM ska agera vid färd genom ett kontaminerat område. 

Resultatet av arbetet kommer att, förutom i en FOI-rapport, delges kund i ett muntligt 

seminarium i början av 2019. 

3.11 Kemisk analys av hotämnen – för FM behov 

3.11.1 Syfte 

Projektets syfte är att utveckla metoder och arbetssätt för provtagning, analys och 

identifiering kemiska hotämnen med fokus på FM:s behov.  

Metoderna skall vara användbara vid en C-händelse för att i ett initial skede förse operativ 

chef med snabba svar. I det längre perspektivet skall metoderna kunna användas för 

exploaterings/forensiska utredningar av C-händelsen. 

3.11.2 Övergripande projektmål 

Under projektperioden 2017-2019 är projektet inriktat på inkapaciterande ämnen som 

bedöms kunna ha potential att användas i antagonistiska syften. De ämnesgrupper som 

fokuseras på är fentanyler och tårgaser. Med de prioriterade ämnesgrupperna, som 

modellsystem, etableras metoder att användas vid exploaterings/forensiska utredningar för 

matchning och profilering av beslag. Vidare bearbetas provtagningsrekommendationer och 

analysmetoder för fält och laboratoriebruk. 

Inom projektet utvecklas kontinuerligt förmågan till expertfunktion mot CBRN-enheter där 

vi under innevarande projektperiod utvecklar och förbättrar förmåga till fältanalys. 

3.11.3 Delmål – framkomna resultat 

Profilering av fentanyler.  

Fentanyl är en syntetisk opiod som är tänkt att användas för smärtlindring men som 

missbrukas likt narkotika. Analoger av fentanyl har använts som inkapaciterande ämne av 
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ryska polisära myndigheter i form av knock-out gas vid åtminstone en gisslansituation. På 

den illegala marknaden i Sverige förekommer olika fentanylanaloger där man utifrån en 

generell struktur varierar molekylen för att hamna inom gruppen lagliga ämnen. Succesivt 

förbjuds dessa nya analoger av rättsvårdande myndigheter, i de fall de är avsedda för 

missbruk. I det illegala produktionsledet ändras producerad analog genom en ny modifiering 

av den generella strukturen. För att kunna spåra information ur ett beslag av en illegal 

produkt studeras exempelvis restprodukter från syntes och/eller tillsatsämnen för 

administrering av det verksamma ämnet. Denna kemiska profil kan användas för att spåra 

ursprunglig tillverkningsmetod av ämnen och användas för matchning av olika beslag.  

Under 2018 har förmåga till forensisk profilering, för att spåra produktionsmetoder av olika 

fentanylanaloger, tagits fram. Genom att låta syntetisera ett antal fentanylanaolger och 

analysera syntesens olika delsteg har vi med multivariat dataanalys tagit fram en 

profileringsmetod att spåra ursprungsmetoden för syntes. Det stora nyhetsvärdet i arbetet är 

att vi kan göra detta för flertalet analoger i samma modell vilket är en vidareutveckling från 

tidigare publicerade arbeten där man studerat ett ämne i taget. 

Expertstöd till CBRN-enheter.  

Denna projektdel har delat kostnader med 2:4-anslagsprojektet Fältanalys av gaser i het zon 

för att utveckla förmågan till fältanalys med bärbar GC-MS 10/ HAPSITE och det 

expertstöd som bör ges till de operativa enheter som handhar instrumentet (1:a CBRN 

kompaniet och Avancerad Indikering). En fördjupad studie har genomförts med avseende 

på toxiska industrikemikalier, tårgaser, pepparsprayer och kemiska stridsmedel och 

resultaten har sammanställts till stöd för experter som arbetar med de operativa enheterna. 

För de operativa enheterna har instruktioner tagits fram som höjer deras operativa förmåga 

i fält vid analys av portabel GCMS 10/HAPSITE. 

3.11.4 Leveranser och övriga publikationer 

Resultaten från ovanstående arbeten kommer att levereras/publiceras under 2019. Under 

innevarande år har följande publicerats: 

 A safe and convenient synthesis of aryldiazomethanes in continuous flow for use as 

derivatization reagents. Tomas Gustafsson, Daniel Wiktelius, Jenny Rattfelt Nyholm, 

Anders Östin, 2018, FOI Memo 6485. 

Detta arbete beskriver framtagande av ett derivatiseringsreagens som används vid studier av 

nervgaser. Detta arbete lämpar sig som stöd i laborativt verksamhet. 

 Metodutveckling och analys av inkapaciterande ämnen i tårgaser och pepparsprayer 

Tobias Tengel, Anders Östin, 2018, FOI Memo 6498. 

Detta arbete beskriver provtagning och analys av tårgaser och pepparspraysämnen listade 

av OPCW Scientific Advisory Board. Detta arbete lämpar sig som stöd för de enheter som 

står för provtagning samt mobilt och vanligt laboratorium. 

3.11.5 Samarbete och nyttiggörande 

Samarbetet med projektet Kemiska Toxiska Ämnen är en förutsättning för att kunna 

genomföra metodutveckling för profilering av hotämnen. Nationellt Forensiskt Centrum har 

deltagit med kunskap om illegal hantering av inkapaciterande ämnen i Sverige och 

tillhandahållit beslag som studerats vidare inom detta projekt.  

För utveckling av expertfunktion och stöd till operativa enheter i fält med fokus på portabel 

GC10/HAPSITE så har arbetet bedrivits i samarbete med Totalförsvarets Skyddscentrum 

C-Expert och CBRN-analys samt Linköpings universitet och delfinansierats av MSB:s 2:4-

anslag. 
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3.12 Kemisk analys av riskkemikalier – för behov 
inom civil krisberedskap 

3.12.1 Syfte 

Projektet syftar till att upprätthålla och utveckla kompetens och analytiska metoder för att 

öka samhällets förmåga att utreda händelser som omfattar kemiska riskkemikalier. 

Antagonistisk användning av riskkemikalier som toxiner och toxiska industrikemikalier i 

attacker mot enskilda eller grupper av människor utgör ett hot för Sverige och svenska 

insatser i krisområden. Projektet avser att utveckla analytiska verktyg för att påvisa 

exponering för toxiska industrikemikalier samt identifiering av toxiner. 

3.12.2 Övergripande projektmål 

Projektets övergripande projektmål är att förbättra metoder och verktyg för att analysera 

riskkemikalier med relevans för det civila samhället och därigenom bygga förmåga till att 

stödja beredskapsmyndigheter. Verksamhetsfokus för den kommande treårsperioden är att:  

 Utveckla verktyg för att möjliggöra exponeringskontroll för giftiga kemikalier som t.ex. 

kondenserade gaser.  

 Vidmakthålla och vidareutveckla FOI:s förmåga till forensisk analys av farliga toxiner 

som ricin. 

3.12.3 Delmål – framkomna resultat 

Att med hjälp av nya analysmetoder undersöka om exponeringsmarkörerna för klorgas 
förekommer i andra biomedicinska prover än lungsköljvätska, t.ex. serumprover. 

Arbetet har gett goda resultat. En metod har utvecklats för att efter provtagning modifiera 

exponeringsmarkörerna kemiskt i syfte att förbättra deras egenskaper i kemisk analys. 

Metoden har använts för att detektera exponeringsmarkörerna i serumprover från 

klorgasexponerade möss. Arbetet är sammanfattat i FOI Memo 6448, Studie av specificitet 

hos klorohydriner av lipider som exponeringsmarkörer för klorgas. 

Analys av toxin är beroende av väl fungerande masspektrometriska metoder. Målet för 2018 

var att kartlägga hur masspektrometrisk analys av ricin påverkas om ricin är uppblandat i 
”vita pulver”-matriser som t.ex. vetemjöl. 

Arbetet med masspektrometrisk analys av ricin som är uppblandat i t.ex. mjöl har varit 

fokuserat på upparbetningsmetoder för denna typ av prover. Magnetiska kulor som har 

kolhydraten galaktos kopplat till ytan har utvecklats i syfte att utnyttja ricinets 

galaktosbindande egenskaper för att rena ricinet från andra proteiner i mjöl. 

3.12.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Halvtidsredovisning Kemisk analys av riskkemikalier - för behov inom civil 

krisberedskap, muntlig presentation, FOI Kista, 2018-10-10. 

 Studie av förekomst av klorohydriner av fosfatidyllipider i serum från 

klorgasexponerade möss. FOI Memo under tryckning. 

 Source attribution profiling of five species of Amanita mushrooms from four 

European countries by high-resolution liquid chromatography-mass spectrometry 
combined with multivariate statistical analysis and DNA-barcoding, Talanta 

(2018) 186: 636-644. 
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Publikationen är en produkt av samverkan med EU-projektet GIFT där projektets kunskap 

om forensisk profilering av biologiska material har tillämpats. Data är framtagen i EU-

projektet och publikationen är producerad av Kemisk analys av riskkemikalier - för behov 

inom civil krisberedskap. 

3.12.5 Samarbete och nyttiggörande 

Arbetet med exponeringsmarkörer för klorgas genomförs i nära samarbete med Fö-projektet 

Effekter av toxiska kemikalier som bidrar med prover från klorgasexponerade försöksdjur 

och bedömningar av de mekanismer som är inblandade i metabolism av klorgasmarkörerna. 

Arbetet med att utveckla en affinitetsmetod för ricin baserat på galaktos och magnetiska 

kulor genomförs i samarbete med projektet DHS Forensisk analys av biologiska toxiner 

som finansieras av MSB. 

Metoder som utvecklas inom projektet kommer att nyttiggöras i FOI:s analysverksamhet, 

t.ex. arbetet i det OPCW designerade analyslaboratoriet. Dessutom avses kunskap att spridas 

genom publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

3.13 Analys av biomarkörer 

3.13.1 Syfte 

Projektet syftar till att öka samhällets förmåga att retrospektivt verifiera för toxiska ämnen 

som finns på kemvapenkonventionens listor. 

3.13.2 Övergripande projektmål 

Projektet syftar till att öka kunskapen om exponeringsmarkörer för toxiska ämnen på 

kemvapenskonventionens listor. Det finns ett behov av att identifiera nya 

exponeringsmarkörer, främst för de listade ämnena som inte (för närvarande) omfattas av 

OPCW:s Proficiency Tests för biomedicinska prover. De ämnen som idag omfattas av 

OPCW:s Proficiency Tests är nervgaser och senapsgas. Det finns även ett behov av att 

förbättra analytiska metoder för redan kända exponeringsmarkörer för nervgaser. 

Projektets övergripande mål för projektperioden är:  

 Att presentera nya potentiella exponeringsmarkörer efter in vitro-studier.  

 Att optimera analytiska metoder för exponeringsmarkörer. 

3.13.3 Delmål – framkomna resultat 

Delmålet att identifiera biomarkörer för lättflyktiga ämnen visade sig svårt, under året har 

försök med cyanogenklorid och fosgen genomförts för att försöka identifiera biomarkörer i 

blod, plasma och lungsköljvätska, dock utan framgång. 

Resultat för året är en färdigställd arbetsinstruktion för verifikation av nervgasexponering. 

Metoden innefattar extraktion av Butyrylcholinesterase samt klyvning med pepsin till en 

peptidkedja som vid nergasexponering kommer att vara helt eller delvis fosfylerad.  

Vi har även genomfört en studie där ovanstående metod jämförts med andra metoder för 

extraktion av BuChE ur blodplasma.  Arbetet har lett fram till en ny immunomagnetisk 

extraktionsmetod som kommer optimeras och implementeras under det kommande året. 

Den nya metoden är betydligt känsligare men framförallt mycket mindre arbetskrävande 

(antalet prover som kan analyseras ökar från 5/dag till ca 50/dag).  
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Under året har även en D-rapport om verifikation av nervgasexponering via påvisandet av 

addukter med tyrosin publicerats. 

3.13.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Petrus Hemström och Jenny Rattfelt Nyholm. Utveckling av analysmetod för 

nervgasaddukter med tyrosin. FOI-D--0836--SE. 

 Arbetsinstruktion Prokainamid gel rening och enzymatisk klyvning av BuChE från 

blodplasma. 

3.13.5 Samarbete och nyttiggörande 

Metoderna som utvecklats inom projektet har varit av avgörande betydelse vid OPCW:s 

biomedicinska proficiency test samt vid analysuppdrag för OPCW.  

Metoden som arbetats fram för immunomagnetisk extraktion av BuChE för verifiering av 

nervgas exponering har även nyttjats/kommer att nyttjas i andra projekt; B4637 

(EuroBioTox), A4072 (Kemiska analys av riskkemikalier för civila myndigheter) samt 

A4954 och A4944 (C-verifikation). 

Metoderna som presenteras i rapport FOI-D—083--SE har använts i projekt E4319 

(Samarbetsprojekt med ADD i Korea) samt A4954 och A4944 (C-verifikation). De kommer 

även att användas i (Skyddsaspekter på kemiska hot) A4062 under kommande år. 

3.14 Teknikutveckling B 

3.14.1 Syfte 

Projektet syftar till att säkerställa och utveckla kunskap genom att följa teknikutvecklingen 

och anpassa sekvenseringsbaserade DNA-tekniker och analysmetoder för identifiering och 

källspårning av framförallt B-agens som kan betraktas som antagonistiska hot. Syftet är att 

förbättra förmågan att identifiera B-ämnen i komplexa miljö- och vävnadsprover samt 

förmågan att spåra dess ursprung och kunna skilja naturliga utbrott från avsiktlig spridning. 

Metoder som utvecklas är applicerbara både på smittämnen samt generella utsläpp och 

kontamineringar av miljömatriser som t.ex. vatten och livsmedel. Sammantaget leder 

projektet till att laboratorieförmågan att identifiera, karakterisera, och spåra ursprung av 

patogena mikroorganismer förbättras till stöd för Försvarsmakten, civilt försvar och svensk 

krisberedskap. 

3.14.2 Övergripande projektmål 

Projektets långsiktiga mål är att utveckla sekvensbaserad DNA-metodik som kan identifiera 

och karakterisera (med avseende på prediktion av egenskaper från DNA-sekvens som 

virulens, antibiotikaresistens m.m.) alla mikroorganismer i ett prov, inklusive alla 

patogener, och att leverera högupplösande identifierings- och källspårningsmetoder till 

projektet Operativt stöd-B. Genom att utveckla och anpassa de senaste 

sekvenseringsteknikerna har projektet som mål a) förutsättningslös identifiering av 

patogener direkt i komplexa miljö- och vävnadsprover samt b) högupplösande 

karakterisering av patogener i ett komplext prov för att och kunna skilja naturliga utbrott 

från avsiktlig spridning och härleda ursprung. 
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3.14.3 Delmål – framkomna resultat 

Utvärdera DNA-sekvensbaserad detektion och högupplösande karakterisering av 

patogener direkt i vävnadsprover med homogen eukaryot bakgrund (djur, människa, olika 
cellinjer). 

De prov som hanteras under denna del består av en dominerande homogen eukaryot 

bakgrund (>99,9 %). Följaktligen ger en direkt förutsättningslös sekvensering av ett sådant 

prov mer 99,9 % DNA-sekvensläsningar från bakgrunden. Eftersom mängden DNA-

sekvenser som är kostnadsmässigt och tidsmässig rimlig att generera är begränsad, så 

kommer 99 % av kostnad och analystid att spenderas på bakgrunden samtidigt som 

känsligheten för detektion av eventuella patogener i provet minskar i motsvarande grad. 

Därför har vi under denna del utvärderat olika strategier för att minska andelen av 

bakgrunds-DNA i olika typer av prov. I en serie experiment där vi spikat musblod med olika 

koncentration av Francisella tularensis, uppnådde vi mellan 22-67 gångers ökning av 

Francisella DNA-sekvenser bara genom differentiell lys, dvs. en metod som företrädesvis 

endast slår sönder de eukaryota cellerna och lämnar bakteriecellerna relativt intakta. Dessa 

spädningsserier innehöll relativt stor andel bakterier redan från början (0,07-0,11 %) som 

efter anrikning ökade (3,34-11,99 %). Denna relativt stora andel är tillräcklig för komplett 

genomsekvensering av bakterien med Illumina sekvensering. Så detta är en enkel 

framkomlig väg om det finns mer 0,1 % mål DNA i provet. Problemet är det sällan finns så 

stora mängder vid en infektion. Ett sårprov t.ex. innehåller ca 0,005 % patogen i förhållande 

till bakgrunden, därför behövs metoder som kan leverera högre anrikningsgrad. Önskvärt är 

att metoden är förutsättningslös men ändå anrikar potentiella patogener som finns i provet. 

En sådan metod som vi utvärderat är Selective Whole Genome Amplification (SWGA), en 

riktad metod som i vår modell plockar upp alla typer av Francisella som finns i ett prov, 

både sjukdomsframkallande och närbesläktade varianter som inte orsakar sjukdom. 

Identifiering och karakterisering med avseende på egenskaper av de sjukdomsframkallande 

varianterna sker i det efterföljande DNA-sekvensanalys steget. I ett spädningsserie-

experiment med human cellbakgrund kunde vi framgångsrikt demonstrera kraftig anrikning 

och generera kompletta genom från 0,1 % förekomst i förhållande till bakgrunden. Därefter 

har vi utvärderat denna metod på kliniska sårprov i samarbete med Norrlands 

universitetssjukhus från patienter infekterade med harpest. Även om dessa prover innehåller 

på sin höjd 0,005 % Francisella har vi kunna visa att vi kan genera s.k. draft-genom med ca 

99 % täckning av genomet, men med ett antal luckor. Detta arbete planeras att publiceras 

under 2019. Fortfarande finns dock behov av ännu bättre anrikning för att kunna direkt 

analysera proven med nanoporesekvensering, som är en snabbare och billigare DNA 

sekvenseringsteknik.  

Utvärdera DNA-sekvensbaserad detektion och högupplösande karakterisering av 

patogener direkt i komplexa miljöprover med heterogen eukaryot och prokaryot bakgrund 

(råvatten, avloppsvatten, dricksvatten, pulverprover, luftfilter)  

De prov som hanteras under denna del består av en dominerande heterogen bakgrund 

(avloppsvatten, pulverprover, luftfilter) bestående av alla typer av organismer (>99,9 %).  

På grund av den heterogena bakgrunden har olika typer av fiske-metoder (baiting) 

utvärderats. En variant vi utvärderat under året bygger på principen att använda DNA från 

närbesläktade patogener och använda detta för ”fiskning” genom DNA-DNA hybridisering. 

DNA fraktioneras med sonikator för att erhålla storleksfördelningar (normalfördelning runt 

300 bp) och efterföljande bindning till magnetkulor för ”fiskning” från prov. Detta har inte 

fungerat tillfredställande. Vi har gått vidare med en annan variant som bygger på 

syntetiserade DNA-oligonukleotider (120 nukleotider långa) som är designade att täcka 

huvuddelen av genomet på Francisella samt inte hybridisera mot bakgrund DNA-sekvens 

som finns i publika DNA sekvensdatabaser. Detta bibliotek uppbundet på magnetkulor är 

beställt och kommer att utvärderas under 2019.  
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Stöd till projekten B2Forensics (EDA) och Dricksvattenrisker (samverkan med civila 
myndigheter inom 2:4 beredskapsanslaget). 

En huvuddel som vi arbetat med inom EDA projektet B2Forensics är dataanalys av 

komplexa provers metagenom (avloppsvatten och luftfilter). Med detta menas 

förutsättningslös analys av allt DNA i provet utan anrikning med Next Generation 

Sequencing tekniker (NGS). Tolkningen av NGS sekvenseringens resultat är beroende på 

en noggrann, effektiv och målinriktad analys av sekvenseringsdata samt speciell kompetens 

inom området mikrobiologi och patogener. Särskilda utmaningar finns vid analys av 

komplexa miljöprover vilka inte bara innehåller de eventuellt farliga mikroorganismer utan 

också en stor bakgrund av vanliga ofarliga närbesläktade miljömikroorganismer. Vi har i en 

serie experiment illustrerat dessa utmaningar dels genom att spika med olika patogener i 

avloppsvattenprov och därefter sekvenserat med olika NGS tekniker och sekvensdjup, och 

dels genom att slumpa in DNA sekvenser in silico i olika varianter och koncentrationer från 

olika patogener till DNA metagenom generade från olika avloppsvatten och luftfilter. 

Därvidlag har vi kunnat kvantifiera osäkerheter i klassificeringen (specificitet och 

precision). Följande generella slutsatser har framkommit från dessa analyser.  

Mångfaldigheten i komplexa miljöprover försvårar korrekt klassificering och 

karakterisering av patogener jämfört med närbesläktad bakgrund. Detta innebär ett flertal 

aspekter. NGS sekvenseringen levererar den mikrobiologiska sammansättningen i ett prov, 

dvs. ett relativt värde vars summa är 1 (eller 100 %). Det medför att den relativa 

proportionen (alltså dess % andel) av sekvenser från en särskild mikroorganism är beroende 

på alla andra mikroorganismers abundans i provet vilket inte möjliggör att dra slutsatser om 

deras absoluta antal celler i provet, om inte externa eller interna oberoende metoder används. 

Finns det en grupp som dominerar provet i antal sekvenser kan det ha till följd att 

känsligheten för de andra mikroorganismerna blir mindre eller att de inte sekvenseras alls.  

Analysen av sekvenseringsdata sker genom att jämföra provets alla sekvenser med publika 

databassekvenser (Genbank m.fl.) för att ta fram information om deras ursprung. Denna 

information är beroende på att det finns tillräckligt med nära referenssekvenser av god 

kvalitet och beskrivning i databasen. Alla sekvenser klassificeras till de närmaste 

referenssekvenser som finns i databasen. Saknas det referenssekvenser resulterar detta i att 

en provsekvens inte klassificeras eller inte klassificeras tillräckligt specifikt. Hög 

koncentration av patogen-närbesläktade mikroorganismer försämrar avsevärt klassificering 

till rätt art eller subart särskilt om sekvenseringen av denna grupp inte är tillräckligt djup. 

Om det saknas referenssekvenser eller om de inte är av tillräcklig kvalité, kan det avhjälpas 

genom att skapa egna in-house databaser eller komplettera befintliga med korrekt 

populationsstruktur. Vi har gjort det för några agens under året (Brucella, Bacillus, Yersinia 

och Francisella) och kunde klart demonstrera att med egenhändigt kurerade databaser 

förbättras precisionen i klassificeringen i avloppsvattenprov och luftfilterprov avsevärt, dvs. 

kurerade databaser är en rekommendation.  

Inom Dricksvattendelen har vi bl.a. deltagit i ringtester, där utvärdering av förutsättningslös 

DNA-sekvensering av dricksvattenprov med okänt innehåll utvärderats med befintliga 

teknikplattformar på FOI (Illumina och Nanopore). Syftet var att undersöka förmågan att 

identifiera och så långt som möjligt kvantifiera alla mikroorganismer i misstänkt förorenade 

vattenprov men som det i övrigt saknades information om.  

Parallellt med förutsättningslös DNA sekvensering användes flödescytometri för att 

bestämma det totala antalet celler i provet vilket gjorde det möjligt att sedan uppskatta 

antalet av respektive tillsatt påvisad organism. Kvantifieringen var för de flesta organismer 

mycket nära det tillsatta antalet. I de fall där de avvek var det en överskattning på ca 10-

100x och detta gällde endast halter under 10 000 cfu/ml. En underskattning gjordes aldrig. 

Sammantaget var detektionsgränsen i de aktuella proverna mellan 210 och 523 organismer 

per ml, då 523 endosporer/ml Clostridium perfringens men inte 210 cfu/ml Salmonella 

enterica kunde klassificeras korrekt. Detektionsgränsen kan ökas genom att sekvensera 
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djupare, men då behövs ett kraftfullare instrument vilket medför ökad kostnad. Andra 

alternativ är anrikning av önskade organismer som beskrivs under del 1 och 2, men då måste 

någon form av information om provet finnas, eftersom anrikning innebär mer eller mindre 

riktad analys. Även andra alternativa provupparbetningsmetoder finns för anrikning och 

förbättrad klassificering och känslighet och kommer att utvärderas under 2019 inom 

projektet. 

3.14.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Hägglund, M. Bäckman S, Lindgren P, Borgmästars E, Jacobsson K, Dryselius R,  

Stenberg P,  Sjödin A,  Forsman M,  Ahlinder J. 2018. Accounting for Bacterial 

Overlap Between Raw Water Communities and Contaminating Sources Improves 

the Accuracy of Signature-Based Microbial Source Tracking. Frontiers in 

Microbiology, 9, artikel-id 2364. 

 Johansson A. and Forsman M. 2018. Francisella. In Handbook of Foodborne 

Diseases (Ed. Dongyou Liu) CRC Press, Boca Raton. pp. 588-616. 

 Koene M,  Rijks J,  Maas M,  Ruuls R, Engelsma M,  van Tulden P,  Kik M,  Jzer 

J,  Notermans D,  de Vries M, Fanoi E,  Pijnacker R,   Spierenburg M,  Bavelaar H,  

Berkhout H,  Sankatsing S,  Diepersloot R,  Myrtennäs K,  Granberg M,   Forsman 

M,  Roest HJ Gröne A. 2018. Phylogeographic distribution of human and hare 

Francisella tularensis subsp. holarctica strains in the Netherlands and its pathology 

in European brown hares (Lepus europaeus). Frontiers in Microbiology. 12, artikel-

id 5308. 

 Grüning, B, Dale R, Sjödin A, Chapman BA, Rowe J, Tomkins-Tinch CH, Valieris 

R, Köster, JB. 2018. Bioconda: sustainable and comprehensive software 

distribution for the life sciences. Nature Methods, 15(7), pp. 475–476. 

 Karlsson L, Forslund C, Stenberg P, Sjödin A. Evaluation of rapid DNA extraction 

kits for MinION sequencing. Poster presentation. Nanopore sequence conference 

“London Calling”, London, Great Britain, May 24-25, 2018.  

 Sundell D. Complete Francisella genomes generated by nanopore sequencing 

directly from human and animal clinical specimens. Oral Presentation. 9th 

International Conference on Tularemia, Montréal, Canada, October 16 – 19, 2018. 

 Forsman M. Epidemiology and Ecology of Francisella – Session and Topic 

Overview. Invited Speaker. 9th International Conference on Tularemia, Montréal, 

Canada, October 16 – 19, 2018. 

3.14.5 Samarbete och nyttiggörande 

Inom detta projekt sker samarbete med Umeå universitet/NUS inom del 1 och NAU, USA 

inom del 2 på anrikning av patogener från komplexa prover. B2Forensics-delen är ett 

samarbete med Frankrike, Tyskland, Italien. Dricksvattendelen är ett samarbete mellan 

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Lund 

Tekniska Högskola och Sydvatten.  

Resultaten utvecklar den potential som finns med metagenomik att identifiera innehåll av 

mikroorganismer, inklusive patogener, i olika prov såväl kliniska som komplexa 

miljöprover (luftfilter, avloppsvatten, råvatten och dricksvatten). Denna kompetens är viktig 

för att spåra eventuella B-sabotage via dricksvatten eller luft, men också för att säkerställa 

kvaliteten på dricksvatten i allmänhet, som är en viktig samhällsresurs. Vidare visar också 

verksamheten behovet och nyttan samt utmaningar med referensmaterial, både 

stamkollektioner och genomreferensdata, för upprätthållande av reachback funktion och 
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utveckling och validering av detektionsmetoder, men också för att öka förmågan att skilja 

naturliga sjukdomsutbrott från avsiktlig spridning av smittämnen. 

3.15 Metodik för operativt stöd B 

3.15.1 Syfte 

Syftet med projektet är att bibehålla och utveckla befintlig förmåga för att upprätthålla B-

laboratorieberedskap som stöd till Försvarsmakten, Civilt Försvar och svensk 

krisberedskap. 

3.15.2 Övergripande projektmål 

Det övergripande projektmålet är att ständigt utveckla grundkompetens och infrastruktur 

som stöd till Försvarsmaktens behov inom B-analys samt komplettera de andra svenska 

civila beredskapsmyndigheternas laboratorieförmåga inom det civila B-området till nytta 

för svensk krisberedskap och Civilt Försvar. 

3.15.3 Delmål – framkomna resultat 

Utveckling av kunskap till stöd för de nationella nätverken Forum för BeredskapsDiagnostik 

(FBD) och prePCR-P5. 

FOI har fortsatt att stärka beredskapsförmågan avseende identifiering av riskklass 3 

mikroorganismer genom samverkan inom Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD). Detta 

nätverk har fortsatt att utvecklas och under 2017 startades ett nytt projekt inom FBD, Civil-

militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd 

beredskap (civilt försvar) som har fortsatt under 2018. Syftet med projektet är att med 

MSB:s och FM:s grundsyn som bas planera hur civil-militär samverkan inom 

mikrobiologisk beredskapsdiagnostik (i detta fall FBD) ska fortskrida. Under 2018 har det 

genomförts en workshop vid FOI och CBRN-kompaniet i Umeå. Vid denna hölls föredrag 

om bl. a. höjd beredskap, säker kommunikation och analyskedjan för biologiska ämnen ur 

olika sektorsperspektiv. 

Under året har olika typer av samverkan övats: 

1) Hantering av smittsam händelse i fält.  

2) Objektsutredning och smittspårning.  

3) Reachback mellan militära och civila aktörer för råd och analysstöd gällande 

biologiska ämnen.  

4) Signalskydd vid kommunikation.  

De civila och militära aktörerna i projektet har samarbetat för att skapa förståelse för 

varandras förmågor, roller och behov. Genom att praktiskt öva tillsammans har denna 

förståelse ökat avsevärt. Vi har fått inblick i varandras organisationer och i hur arbetet i 

realiteten kan se ut. Vi kan också tydligare se vad som fungerar väl, vad som behöver 

utvecklas och tillsammans definiera möjliga vägar för att bygga en totalförsvarsförmåga för 

att kunna hantera sjukdomsutbrott eller misstänkt smittspridning under höjd beredskap. 

Arbetet inom Nordic Biopreparedness Forum, ett nordiskt nätverk för diagnostik av 

högpatogena agens i prov från människor, djur, miljö och livsmedelskedjan som initierades 

av FBD har fortsatt under året med bl. a. en gemensam workshop i Sverige.  

Inom nätverket Laboratoriediagnostik med hög kapacitet, via effektiv 

implementeringssamordning inriktad mot framtidens beredskapsanalys (pre PCR-P5), har 

kunskap för att effektivisera samt kvalitetssäkra den typ av beredskapsanalys som baseras 

på PCR-amplikon tagits fram inom tre separata delar: 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 35 av 60 

 

1) Framtagning av valideringsriktlinjer för PCR-analyskedjan. 

2) Kvalitetssäkringsaspekter på framtidens beredskapsmetoder med avseende på Next 

Generation Sequencing (NGS).  

3) Förbättrade metoder för spårsäkring av ytor/extraktion. 

Delta i EMERGE, EU:s ringtest för virus och bakterier och EuroBiotox, EU:s ringtest för 

saxitoxin och stafylococcus entertoxin (SE). 

FOI har deltagit i ett ringtest för bakterier och virus anordnat inom EU-projektet EMERGE 

som omfattar ett europeiskt nätverk med cirka 40 diagnostiska laboratorier fokuserade på 

riskklass 3 bakterier och riskklass 3 och 4 virus. FOI är inte en partner i projektet utan 

fungerar som samarbetspartner (collaborating partner). Det viktigaste för FOI att delta i 

ringtestet för bakterier och virus är att det har getts möjlighet att utvärdera de metoder som 

FOI har utvecklat för de olika agens som ingår i testet. Ringtestet bestod av tio prover 

innehållande inaktiverade bakterier eller inaktiverade virus. FOI klarade av att identifiera 

alla agens i proverna och FOI fick en mycket bra utvärdering av sina metoder t. ex. real tids 

PCR och sekvensering (Illuminia MiSeq och MinION).  

FOI har även deltagit i två ringtester för toxin anordnade inom EU-projektet EuroBioTox 

som omfattar ett europeiskt nätverk med 57 laboratorier från 23 länder. Det första ringtesten 

bestod av prover innhållande saxitoxin och det andra ringtesten bestod av prover 

innehållande stafylococcus entertoxin (SE). FOI fick en bra utvärdering av sina ELISA 

metoder och en ny ELISA metod för stafylococcus entertoxin sattes upp.  

Utveckla samarbetet inom NORDEFCO angående typning av Francisella tularensis. 

Francisella tularensis är ett potentiellt biologiskt stridsmedel som är endemiskt i 

Fennoscandia3. Denna patogen är också upptagen i NATO  STANAG 4632 och AEP66 över 

betydande biologiska hotagens. För att detektera närvaron av bakterierna under 

fältförhållanden i Fennoscandia var det nödvändigt att bredda kunskapen om patogenen och 

använda denna kunskap som grund för utvecklingen av specifika och tillförlitliga 

fältanvändbara metoder. Under detta projekt har vi: 

1) Karakteriserat hela arvsmassan genom DNA sekvensering på 172 F. tularensis-

stammar som representerar den genetiska mångfalden i Fennoscandia under en 

tidsperiod från 1951 till 2011. 

2) Utvecklat en detekteringsanalys som riktar sig mot humanpatogena typer av 

tularemi för första screening i fält. 

3) Harmoniserat användningen av denna analys mellan militära organisationer i de tre 

länderna för militärt och civilt bruk. 

4) Utvecklat fältdiagnostiska förmågor för Rickettsia, vilket är ett annat potentiellt 

biologiskt stridsmedel som förekommer naturligt i Fennoscandia. 

Projektarbetet resulterade i den mest omfattande kartläggningen av F. tularensis i 

Fennoscandia hittills och det har gett underlag till, inte bara förbättrad snabbdetektion för 

humanpatogena varianter, utan även för högupplösande subtyping för reachback 

laboratorier i de Nordiska länderna för att identifiera ovanliga subtyper som kan föranleda 

misstanke om avsiktlig användning. 

Kunskapen i detta projekt om den naturliga variationen inom tularemi i Fennoscandia och 

metoder för detektion är värdefull för hjälp i beslutsfattandet på fältet. Lätt och snabb 

detektion ger information om medicinska motåtgärder och om en ovanlig variant detekteras, 

för förfarandet för att undersöka avsiktlig användning. 

Dessutom stöder projektets resultat andra internationella mekanismer för icke spridning, 

t.ex. BTWC, UNSGM, globalt partnerskap och NATO. 

                                                 
3 Fennoskandia är ett geografiskt begrepp som används för att beskriva ett område i nordvästra Europa. Området 

inkluderar den skandinaviska halvön (Norge och Sverige), Finland, Kolahalvön och Ryska Karelen. 
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Ett underlag till avdelningen CBRN-skydd och säkerhets ledning för beslut om införande av 

ISO 17025. 

FOI har arbetat utifrån inriktningsdokumntet, Laboratory biorisk management CWA 15793, 

för en GAP analys av bioriskhanteringen på avdelningen. Genom att arbeta med CWA 

manualen tas ett första steg för en senare certifiering mot ISO standard. GAP-analysen visar 

områden där utveckling krävs, fokus är validering av analyskedjan. 

3.15.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Validation guidlines for PCR workflows in bioterrorism prepardness, food safety 

and forensics. Johannes Hedman, Moa Lavander, Emelie Näslund Salomonsson, 

Tomas Jinnerot, Lina Boiso, Bertil Magnusson, Peter Rådström. Accreditation and 

Quality Assurance, volym 23, nummer 3. S. 133 -144, 

2018. https://doi.org/10.1007/s00769-018-1319-7 FOI-S--5947--SE. 

 Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med 

höjd beredskap Delprojekt ”Förstudie” Tina Broman, Folke Cerenius, Niklas 

Edner, Moa Lavander, Magnus Lundberg, Lennart Melin. MSB1271, ISBN-nr: 

978-91-7383-873-3. 

 Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med 

höjd beredskap Delprojekt ”Övning”. MSB1272, ISBN-nr: 978-91-7383-874-0. 

 Birdsell D.N., Myrtennäs K, Tonteri E, Sissonen S, Helland S, Johansson A, 

Granberg M, Hemmilä H, Pelkonen K, Grub C, Nikkari S, Forsman M, and Wagner 

D.M. Genetic analyses of Francisella tularensis in Fennoscandia reveal distinct 

subclade distribution and closely related isolates with large temporal and 

geographic distances. Poster 9th International Conference on tularemia, Montreal, 

Canada, 16-19th October, 2018. 

 Nordefco collaboration on “Field Detection and Monitoring of Francisella 

tularensis in Finland, Sweden and Norway, Technical arrangement, operational 

Sept. 2015 - Sept. 2018. Final report. FOI-2015-1439:5. 

3.15.5 Samarbeten och nyttiggörande 

Den övergripande nyttan med detta projekt är att ha utvecklat grundkompetens och 

infrastruktur som kompletterar de andra svenska civila beredskapsmyndigheterna inom det 

civila B-området. FOI deltar i nätverken Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD) som är ett 

samarbete med Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens Veterinärmedicinska 

Anstalt. Under året har samarbetet även inkluderat Totalförsvarets skyddscentrum och 

Försvarsmedicincentrum. Detta nätverk bidrar till en stärkt svensk beredskapsförmåga 

avseende identifiering av smittsamma ämnen. Kunskapen som genereras ska även i 

tillämpliga delar kunna stödja Försvarsmakten.  

Inom Laboratoriediagnostik med hög kapacitet, via effektiv implementeringssamordning, 

inriktad mot framtidens beredskapsanalys (prePCR-P5) har ett samarbete med 

Polismyndigheten (NFC), Livsmedelsverket, SVA och Lunds universitet bedrivits. Kunskap 

för att effektivisera samt kvalitetssäkra den typ av beredskapsanalys som baseras på PCR-

amplikon har tagits fram inom tre separata delar.  

Inom NORDEFCO samarbetet med Finland och Norge har kunskap tagits fram angående 

den naturliga variationen inom tularemi i Fennoscandia. Dessa metoder för detektion är 

värdefull för hjälp i beslutsfattandet på fältet, lätt och snabb detektion ger information om 

https://doi.org/10.1007/s00769-018-1319-7
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medicinska motåtgärder och om en ovanlig variant detekteras, för förfarandet för att 

undersöka avsiktlig användning. 

3.16 Avancerade RN-mätningar 

3.16.1 Syfte 

Projektet syftar till att vidareutveckla en nationell expertresurs för att kunna stödja civila 

myndigheter och FM efter händelser som omfattar radioaktiva ämnen (inkluderat 

kärnämnen) då ett behov av radionuklidmätningar föreligger, till exempel 

radionukliddeposition efter kärnladdningsdetonationer. Nyttan projektet förväntas generera 

är en bättre och mer omfattande nationell förmåga relaterat till radionuklidmätningar samt 

identifiering och karaktärisering av kärnämnen och annat radioaktivt material. 

3.16.2 Övergripande projektmål 

Att fortsätta utveckla en nationell mätförmåga relevant för nukleärforensiska tillämningar 

(security-relaterat) samt strålskyddstillämpningar (safety-relaterat). 

3.16.3 Delmål – framkomna resultat 

Vidareutveckla förmågor inom mätningar av radionuklider, samt orenheter i uranmaterial. 

FOI har deltagit i en valideringsstudie av mätmetod framtagen av IAEA för mätning av 

radioaktivt strontium. Denna metod och dess mätosäkerheter har dessutom jämförts mot två 

andra metoder, FOI:s egna samt bl.a. en dekonvuleringsmetod. Detta arbete resulterade i en 

vetenskaplig artikel [Rondahl och Ramebäck 2018]. 

Inom alfaspektrometri har förmågan stärkts genom att en metod för spektradekonvulering 

tagits fram. Därigenom kan interfererande toppar lösas ut och aktivitetsbestämmas på ett 

bättre sätt än tidigare [Ram 2018, FOI MEMO 6477]. 

För två HPGe-detektorer på lab har semi-empiriska kalibreringar tagits fram och validerats 

genom att dessa har karaktäriserats genom att ta fram en detektormodell. Detta innebär 

prover av varierande volym och densitet som det tidigare saknats kalibreringar för kan 

aktivitetsbestämmas med god precision på samtliga detektorer på lab. [Jon 2018, FOI-R-

4574-SE].  

En metod för plutoniumbestämning med alfaspektrometri och vätskescintillationsmätningar 

har utvecklats, som alternativ till mätning av 241Pu med masspektrometri. Detta innebär att 

man med enbart utrustning för alfaspektrometri och vätskescintillation kan mäta plutonium 

med en mätosäkerhet i paritet med ICP-SFMS mätningar. Metoden var satt som leverans för 

2018 [Ram 2018, FOI-R--4743--SE].  

Vidareutveckla förmågor in situ gammaspektrometri. 

En nyinköpt HPGe detektor för in situ-mätning av lågenergetiska gammastrålare har 

karaktäriserats och kalibrerats och metodiken presenteras i en FOI rapport [Hed 2018]. 

3.16.4 Leveranser och övriga publikationer 

R-rapporter och Memon 

1. H. Ramebäck: Dekonvulering av toppar i alfaspektrometri, FOI Memo 6477, 2018. 

2. S. Jonsson, H. Ramebäck: Validering av semi-empiriska kalibreringar för två 

HPGe-detektorer, FOI-R--4574--SE, 2018.  
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3. Hedman et al. : In situ gammaspektrometri vid låga energier - Karaktärisering och 

kalibrering av en HPGe-detektor för in situ-mätningar av lågenergetisk 

gammastrålning i närgeometri, FOI-R--4729--SE. 

4. A. Tovedahl, H. Ramebäck: Toppanpassning i alfaspektrometri. FOI-R--4724--SE. 

2018. 

Vetenskapliga artiklar 

1. H. Ramebäck, P. Lindgren: Uncertainty Evaluation in Gamma Spectrometric 

Measurements: Uncertainty Propagation versus Monte Carlo Simulation, Appl. 

Radiat. Isot., 142, 71, 2018. 

2. S. Holmgren Rondahl, H. Ramebäck: Evaluation of different methods for 
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Radioanal. Nucl. Chem., 315, 353, 2018. 
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Boon Kin Pong, H. Ramebäck, L. Tandon, G. Rasmussen, Z. Varga, M. Wallenius: 

Uranium assay and trace element analysis of the fourth collaborative material 

exercise samples by the modified Davies-Gray method and the ICP-MS/OES 

techniques, J. Radioanal. Nucl. Chem., 315, 379, 2018. 

7. M. J. Kristo, R. Williams, A. M. Gaffney, T. M. Kayzar-Boggs, K. C. Schorzman, 
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P. Samuleev, I. Dimayuga, Z. Varga, M. Wallenius, K. Mayer, E. Loi, E. Keegan, 

J. Harrison, S. Thiruvoth, F. E. Stanley, K. J. Spencer, L. Tandon: The application 

of radiochronology during the 4th collaborative materials ecercise of the nuclear 

forensics international technical working group (ITWG), J. Radioanal. Nucl. 

Chem., 315, 425, 2018. 
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Gharibyan, K. Moody: Gamma spectrometry in the ITWG CMX-4 exercise, J. 

Radioanal. Nucl. Chem., 315, 409, 2018. 

9. S. Holmgren, F. Pointurier, L. Ahlinder, H. Ramebäck, O. Marie, B. Ravat, F. 
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10. J. Qiao, P. Lagerkvist, I. Rodushkin, S. Salminen-Paatero, P. Roos, S. Lierhagen, 

K.A. Jensen, E. Engstrom, Y. Lahaye, L. Skipperud, On the application of ICP-MS 

techniques for measuring uranium and plutonium: a Nordic inter-laboratory 

comparison exercise, J. Radioanal. Nucl.  Chem, 315, 565, 2018. 

3.16.5 Samarbete och nyttiggörande 

Under treårsperioden har samarbete skett med såväl nationella som internationella aktörer.  

Nationellt: MSB, SSM, Umeå universitet (doktorand), Chalmers Tekniska Högskola 

(doktorand samt adjungerad professor). 

Internationellt: IAEA, INTERPOL, ITWG (Nuclear Smuggeling International Technical 

Working Group). US-DHS samt NKS. 

3.17 Metodik för operativt expertstöd och hantering 
   av CBRN-prover med okänt innehåll 

3.17.1 Syfte 

FOI ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd t.ex. 

vid hot om eller vid inträffade CBRN-händelser, genom operativ medverkan eller som 

operativt expertstöd. 

För att på bästa sätt kunna uppfylla ovanstående uppdrag behöver FOI, utöver den metodik 

och kunskap som tas fram i ordinarie forskningsprojekt, förbereda och iordningställa planer 

och rutiner för hantering vid förfrågan om operativ medverkan/operativt expertstöd. 

3.17.2 Övergripande projektmål 

Att ge FOI framförhållning i hur en förfrågan om operativ medverkan eller operativt 

expertstöd ska hanteras, specifikt hantering av prov med misstänkt farligt innehåll (CBRN-

prov), genom planering och utarbetade rutiner. 

3.17.3 Delmål – framkomna resultat 

Implementera erhållna forskningsresultat från relevanta projekt. 

Resultat och erfarenheter från projekt BFREE (EDA), GIFT (EU), FBD (MSB 2:4-projekt) 

har anpassats till hanteringen av CBRN-prover. Detta genomfördes i ett transferprojekt till 

Försvarsmakten, Metodstöd för fältanalyslab CBRN, och ska under 2019 implementeras i 

FOI:s egna rutiner. 

Inventera utbildnings-/övningsbehov för vidmakthållande av expertkunskaper inom främst 
provtagning. 

Behov för utbildning och träning har främst påvisats genom identifierade brister i 

närliggande projekt, där projektmedlemmar deltagit. Följande behov finns och kommer att 

adresseras fortsatt i projektet (utan inbördes rangordning):  

 Förstärkning för förhöjd beredskap genom träning i krypterad kommunikation. 

 Revidering av rutiner för dokumentation och rapportering vid ärenden från 

Polismyndigheten. 

 En vidgad kunskap om provtagning och fältanalys för smidigare hantering vid 

samarbeten med civil och militär personal vid provtagning. 
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Identifiera kunskapsgap och matcha mot pågående forskning för främst hantering av 
CBRN-prov 

För närvarande har prover med misstänkt farligt innehåll fokuserat på hantering av kemiska 

stridsmedel och joniserande strålning utöver risk för biologiska agens. Genom övningar och 

samverkan med projekt som berör prover med misstänkt farligt innehåll ser vi behov av att 

utveckla förmågan att hantera och identifiera ett större spektrum av kemikalier. Det finns 

också behov av att bredda kunskapen om matrisers inverkan på analysresultat inom samtliga 

discipliner.  

 

Vidmakthålla utrustning, rutiner och kunskap för hantering av CBRN-prov som inte inryms 

i den ordinarie forskningsverksamheten 

Under året har ett antal frågor som specifikt berör FOI:s hantering av CBRN-prover med 

misstänkt farligt innehåll behandlats: 

 En generisk försöksplan för mottagning av CBRN-prover har utarbetats och 

relevanta försöksledare har identifierats.  

 En diskussion förs hur kommunikation med tjänsteman i beredskap vid denna typ 

av ärenden ska hanteras.  

 I samarbete med Polismyndigheten har en anpassad rapportmall tagits fram och 

rapporteringsrutiner diskuterats. 

 

Inventera resurser för hantering av stora volymer CBRN-kontaminerat material och CBRN-
prover 

Inventering har genomförts i samverkan med projekt 2:4 Bevisbörda där deltagande 

myndigheter har rapporterat sin förmåga att hantera stora volymer CBRN-kontaminerat 

material och CBRN-prover, i kontext forensisk bevisföring. FOI har fördel av ett utvecklat 

skalskydd och lokaler där tillträde enkelt kan begränsas vid behov. Det finns passande 

lokaler för förvaring hos FOI med möjlighet för kyl- eller frysförvaring vid behov. 

3.17.4 Leveranser och övriga publikationer 

Presentation av årets verksamhet i Bilaga till FOI årsrapport. 

3.17.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektet är beroende av informations- och erfarenhetsutbyte med anslagsprojekt och externt 

finansierade projekt med närliggande frågeställningar. Genom att projektets medlemmar 

även är engagerade i dessa projekt sker utbytet kontinuerligt. 

Under året har projektets kunskap tappats av i ett av Försvarsmaktens transferprojekt mot 

Fältanalysgruppen vid Totalförsvarets Skyddscentrum gällande principer och metodik för 

hantering av prov med misstänkt farligt innehåll. 

 

Fysiskt skydd 

Området omfattar forskning för att utveckla kunskap och metoder för att kunna testa och 

utvärdera det fysiska (personliga och kollektiva) skyddets prestanda vid olika förhållanden 

och användarsituationer.  
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3.18 Fysiskt skydd C 

3.18.1 Syfte 

Projektet syftar till att säkerställa och utveckla kompetens inom området fysiskt skydd för 

att kunna tillhandahålla expertstöd i frågor som både rör kollektivt och personligt skydd. 

3.18.2 Övergripande projektmål 

För projektperioden 2016-2018 har projektets övergripande mål varit att återta och utveckla 

teoretisk och experimentell kunskap och kompetens rörande andningsskydd (skyddsmasker 

och filter/adsorbenter) för luftrening. Projektet har därmed bytt fokusområde från 

skyddskläder till andningsskydd för att kunna utgöra ett stöd till FM/FMV och civila 

myndigheter inför framtida nyanskaffning av andningsskydd. Detta har bl. a. skett genom 

omvärldsanalys innefattande marknads- och trendanalys, samt förnyelse av metod- och 

instrumentpark. Under den senaste tiden har nya adsorbentmaterial såsom metallorganiska 

ramverk (MOF) dykt upp som intressanta material ur ett skyddsperspektiv. Därför har 

tyngdpunkten i årets arbete inom Fysiskt skydd-C lagts på att bygga upp kompetens för att 

utvärdera nya adsorbentmaterial. 

Som ett led i att stärka upp kompetensen inom fysiskt BR-skydd och inom det kollektiva 

skyddet initierades 2017 ett underprojekt till Fysiskt skydd-C. Projektet ska bygga kunskap 

och förmåga att möta de frågeställningar och behov av råd och stöd som framför allt FM 

och FortV och till viss del även de civila myndigheterna har inom fysiskt R-skydd. 

3.18.3 Delmål – framkomna resultat 

Under 2018 kommer uppbyggnad och återtagande av kunskap om adsorbenter och 

andningsskydd att fortsätta. Då projektet har en huvudinriktning mot adsorbenter är skydd 

mot kemikalier prioriterat. Skydd mot partiklar och således biologiska och radiologiska 
ämnen berörs endast i mindre utsträckning. Målsättningen är att etablera en välgrundad 

forskningsinriktning för framtiden. 

Möjligheter att testa och utvärdera aktivt kol och skyddsfilter mot andra gaser än vi tidigare 

haft, i linje med NATO-teststandard, har undersökts. 

Forskningsinriktningen för kommande treårsperiod har fastlagts och kommer att behandla 

nya adsorbenter för skydd mot kemikalier och då primärt med fokus mot metallorganiska 

ramverk (MOF). 

Metoder för att utvärdera nya adsorbenter för filtrering av farliga ämnen utvecklas och 

mätningar påbörjas. 

En testmetod för att kunna utvärdera potentiell skyddsförmåga mot kemikalier hos små 

volymer av nya adsorbenter (forskningsskala) har utvecklats. Initiala försök har utförts där 

MOF, både kommersiellt tillgängliga och producerade vid FOI, har utvärderats med 

avseende på adsorptionsförmåga och nedbrytande förmåga av ett antal olika testgaser. 

Metoden kommer att vidareutvecklas och förfinas under kommande år för att kunna studera 

fler aspekter av skyddsförmågan. 

FOI  kommer fortsatt, att tillsammans med representant från FM/SkyddC, vara 

representerat i NATO:s arbetsgrupp PPP (Physical Protection Panel) för att ha möjlighet 

att påverka standardisering, delta i jämförande tester, s.k. Round Robin-tester, samt 
implementera de tankar och idéer som kommer fram vid de möten som hålls i PPP-

arbetsgruppen. 
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Projektet har tillsammans med SkyddC haft en representant vid ett av två NATO PPP 

(physical protection panel)-möten som hållits under året. Krav, både operativa och test- och 

utvärderingsmässiga, har behandlats för alltifrån skyddskläder och flygförarskydd till 

CBRN-skyddade vätskesäckar. En sammanställning av test- och utvärderingsmetoder som 

behandlas inom PPP har gjorts vilket kommer att användas som underlag då området 

uppgraderar och förnya sina laborativa resurser.  

Möjligheten att studera skydd mot nya hot undersöks. 

Detta kommer att möjliggöras när metoden som tagits fram för att utvärdera nya adsorbenter 

är färdigutvecklad och validerad. Eventuellt kommer genereringsmetoder och 

analysmetoder att behöva modifieras för att passa de specifika hoten av intresse. 

Underprojektet, Fysiskt BR-skydd, har under året arbetat med att hitta en baslinje för att 
kunna återta kompetens inom området och för att i samråd med FM och FortV hitta sin form 

och inriktning för framtiden. 

Detta har gjorts genom en behovsinventering, litteraturgenomgång och inventering av test- 

och utvärderingsmetoder som rör fysiskt BR-skydd. 

3.18.4 Leveranser och övriga publikationer 

 M. Tunell och P. O. Andersson, ”Reserapport besök ECBC,” FOI, 2018.  Marianne 

Thunéll, Standarder inom området fysiskt CBRN-skydd - - En sammanställning 

från Physical Protecion Panels arbetsområde, FOI-DH--0200--SE, 2018. 

 M. Thunéll, ”Standarder inom området fysiskt CBRN-skydd - En sammanställning 

från PPP:s arbetsområde,” FOI, 2018, under tryckning. 

 R. Sandin och M. Thunéll, ”SkyddC Reserapport NATO J CBRND PPP möte v 

820,” FM, FM2018-2572:3, 2018. 

 M. Thunéll, K. Arnoldsson, L. Ahlinder, T. Nylén, J. Thorpsten och T. Tjärnhage. 

”Fysiskt BR-skydd - Status behovsinventering, litteraturanalys och 

metodinventering”, 2018. FOI Memo 6456. 

 M. Thunéll, K. Arnoldsson, L. Ahlinder, T. Nylén, J. Thorpsten och T. Tjärnhage. 

”Fysiskt BR-skydd - Status behovsinventering, litteraturanalys och 

metodinventering” FOI Memo. 2018, under tryckning. 

3.18.5 Samarbete och nyttiggörande 

Under 2018 har projekt Fysiskt skydd-C inte haft några andra internationella samarbeten än 

deltagande i NATO:s arbetsgrupp PPP. Det deltagandet har dock genererat en inbjudan till 

USA (tillsammans med SkyddC) där samtal förts om samarbetspunkter av intresse. 

Dessutom har det medfört besök från FFI, Norge, och även där förs diskussioner om 

samarbete. Till detta kommer diskussioner med UK om fortsättning på det samarbete som 

löpte ut under 2017. 

Projektets kompetens har under året nyttjats i frågor som rör andningsskydd, filter, 

skyddskläder och kollektivt skydd, både i form av direkt expertstöd och genom beställningar 

av tester och utvärderingar. 
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Konsekvenshantering 

Området omfattar forskning om kemiska ämnens giftighet och biokemiska effekter, samt 

smittsamma ämnens egenskaper hos dessa och hur de överlever i miljön. Vidare omfattar 

delområdet utveckling av kunskap kring utformningen av medicinska motmedel, både 

befintliga och nya. Dessutom omfattas forskning kring olika ämnens interaktion med olika 

material för att förstå hur kontaminering sker och hur man därigenom kan förbättra och 

effektivisera sanering.  

3.19 Effekter av toxiska kemikalier 

3.19.1 Syfte 

Projektet syftar till att vidareutveckla toxikologisk kunskap kring vävnadsskadande 

kemikalier samt att säkerställa tillgång till toxikologiskt expertstöd inom områdena 

hälsoeffekter, medicinskt omhändertagande, sortering/triage och diagnostik vid allvarliga 

kemiska händelser till stöd för Försvarsmakten (FM) och svensk krisberedskap. Kunskapen 

utgör ett stöd vid FOI:s toxikologiska bedömningar av nya kemiska hot för 

Försvarsdepartementet, FM och UD. Vidare tillhandahåller projektet kompetens att direkt 

ge toxikologiskt expertstöd till svensk krisberedskap (Socialstyrelsen och MSB). För MSB, 

särskilt i frågor om skadeutfallsberäkningar vid kemiska olyckor och attentat. Projektet 

upprätthåller även grundkompetens för FOI:s utvärdering av hälsoeffekter vid inhalation av 

toxiska ämnen bundna till partiklar åt FM, Försvarsdepartementet och UD. 

3.19.2 Övergripande projektmål 

Projektets övergripande projektmål är att öka kunskapen om hälsoskadliga effekter efter 

exponering för kemiska toxiska ämnen i gasform, som aerosoler eller bundna till luftburna 

partiklar. Genom att kartlägga akuta och långvariga hälsoeffekter efter inandning av 

kemiska toxiska ämnen ska nya biomarkörer samt behandlingsstrategier för kemisk 

lungskada identifieras och utvärderas. Generaliserbarheten gällande olika kondenserade 

gasers hälsoeffekter, diagnostik och medicinska behandling ska klargöras. Tillsammans 

med nya experimentella metoder för förbättrade hälsorisk-bedömningar och nya strategier 

för kompetensutveckling ska projektet säkerställa att en bred kompetens och förmåga 

upprätthålls för bedömningar av kemiska hot och risker. 

3.19.3 Delmål – framkomna resultat 

Vidareutveckla lungskademodell för studier av ammoniakexponering genom att 
karaktärisera modellen i mus. Fortsatt utvärdering av generella hälsoeffekter, biomarkörer 

samt medicinska behandlings-strategier för i första hand retande gaser (klorgas, ammoniak 
och svaveldioxid). 

Akuta och långvariga hälsoeffekter på blodcirkulation och immunsystem har karaktäriserats 

i mus efter inhalationsexponering för ammoniak. Kliniska parametrar i blodet (blodgaser 

och elektrolyter) har även analyserats, för att förbättra möjligheter till implementering av 

forskningsresultaten kliniskt. Analyserna visar att de lungskador som uppstår, däribland 

inflammation, vätskeansamling (ödem) och pro-inflammatoriska mediatorer (bl.a. cytokiner 

och kemokiner), efterliknar de vid akut lungskada/ARDS som observerats i människa. 

Resultaten visar även att vävnadsskadorna från ammoniak exponeringen förvärras över tid, 

till skillnad från klorgasinducerade lungskador i möss, och att anti-inflammatorisk 

behandling endast med kortikosteroider inte är tillräcklig för att återställa/förhindra att dessa 

uppkommer. I en studie som publicerades under 2018 visar vi att kombinationsbehandlingar 

med anti-fibrotiska och anti-inflammatoriska läkemedel mer effektivt begränsar både akut 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 44 av 60 

 

lunginflammation och lungödem samt hämmar fibrostillväxt i lungvävnaden som normalt 

uppkommer efter en svaveldioxidexponering.  

Utveckla cellexponeringssystem för toxiska ämnen och toxiska ämnen bundna till partiklar 
som bättre efterliknar exponeringen hos människa samt vidareutveckla experimentella 

modeller för blodkoagulationsstudier.  

Metodutveckling och karaktärisering av ett Air-Liquid Interface(ALI)-system, med 

differentierade lungepitelceller som står i direktkontakt med luften, har fortsatt vilket i en 

förlängning kommer möjliggöra cellstudier med kemiska ämnen i gasform eller som 

aerosol. Exponeringssystem för blod-koagulationsstudier har kompletterats med 

analysmetoder för att verifiera aktivering av blodkoagulation och immunförsvar. I en studie 

som publicerades under 2018 visar vi att små metalloxidpartiklar kan orsaka 

blodkoagulation genom kontaktaktivering av kallikrein/kinin systemet. Vilket i samverkan 

med de mediatorer (PDGF och VEGF) som frisattes från aktiverade blodplättar kan utgöra 

en risk för lungpåverkan och kärlkramp i exponerade individer. 

Bredda den toxikologiska kompetensen till att omfatta såväl nya kemiska föreningar som 

kända kemiska stridsmedel där experimentell projektverksamhet saknas.  

Den toxikologiska kunskapen om retande gaser i brandrök har fördjupats under året genom 

litteratursammanställningar som föredragits vid projektmöten under året. En översyn av nya 

lungskadande ämnen som eventuellt bör studeras experimentellt har påbörjats under året. 

Detta har gjorts genom en fördjupad utvärdering av hälsofarliga kemikalier som 

sammanställts i ett tidigare projekt. 

3.19.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Muntlig halvtidsredovisning vid WS i Kista, 10-11 oktober 2018. 

 Anti-inflammatory and anti-fibrotic treatment in a rodent model of acute lung injury 

induced by sulfur dioxide. Wigenstam E, Elfsmark L, Ågren L, Akfur C, Bucht A, 

Jonasson S. Clin Toxicol (Phila). 2018 Jun 20:1-10. FOI-S--5985--SE. 

 Contact (kallikrein/kinin) system activation in whole human blood induced by low 

concentrations of α-Fe2O3 nanoparticles. Kristina N Ekdahl, Padideh Davoodpour, 

Barbro Ekstrand-Hammarström, Karin Fromell, Osama A Hamad, Jaan Hong, 

Anders Bucht, Camilla Mohlin, Gulaim A Seisenbaeva, Vadim G Kessler, Bo 

Nilsson. Nanomedicine. 2018 Apr 14(3):735-744. FOI-S--5832--SE. 

3.19.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektet har en central betydelse för FOI:s bilaterala utbyte med Dstl (Storbritannien) 

avseende validering av sjukdomsmodeller för klorgasexponering och utvärdering av 

medicinska behandlingsmetoder för kemisk lungskada. Under 2018 har relevanta 

biomarkörer och sjukdomsmekanismer bakom klorgasinducerad lungskada utvärderats i ett 

pågående samarbetsprojekt med Dstl.  

Inom projektet bidrar vi även med toxikologisk kompetens, toxikologiska analysmetoder 

och biologiska prover till ett flertal projekt internt på FOI. I samarbete med Kemiska 

hälsorisker vid insatser har hälsoriskbedömningar av små luftburna partiklar 

(ammunitionspartiklar) utförts med hjälp av bl.a. det exponeringssystem för blod-

koagulationsstudier som utvecklats. Biologiska prover för metodutveckling och 

identifiering av exponeringsmarkörer för klorgas har analyserats i samarbete med Kemisk 
analys av riskkemikalier- för civila samhällets behov. Projektet bygger upp en bred 

toxikologisk kompetens inom områden som inte täcks av annan verksamhet vid FOI, främst 

avseende vävnadsskadande toxiska industrikemikalier och alkylerande ämnen. Därigenom 
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utgör verksamheten en resurs för projekten BC-hot samt CBRN-hot från icke-statliga 
aktörer, i såväl öppna som hemliga frågor. Utöver detta upprätthåller projektet även 

toxikologisk kompetens som säkerställer förmåga att genomföra skadeutfallsberäkningar 

vid allvarliga kemiska händelser t.ex. i projektet Effektmodeller.  

Projektets verksamhet bidrar till kompetensuppbyggnad för brett toxikologiskt stöd till 

Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) vid FOI och möjliggör 

FOI:s deltagande i NATO:s arbetsgrupper för medicinska C-frågor samt i EU-nätverk för 

förbättrad beredskap vid kemiska masskadehändelser. 

3.20 Kemiska hot och medicinskt skydd - mekanism 
och molekylära interaktioner 

3.20.1 Syfte 

Projektet fokuserar på medicinska motmedels mekanism och funktion och är en unik och 

viktig del av den internationella utvecklingen av nya motmedel och förbättrad medicinsk 

behandling av förgiftningar orsakade av nervgaser och nervgasliknande ämnen. Den 

kompetens och de metoder som utvecklas är generell och kan dessutom användas för att ge 

stöd vid utveckling eller inköp av autoinjektorer och nervgasbrickor. Verksamheten och 

kompetensen bidrar också vid värdering av nya hot och medicinskt skydd mot dessa. 

3.20.2 Övergripande projektmål 

Verksamheten ger en detaljerad (mekanistisk) förståelse för faktorer som påverkar 

medicinska motmedels effektivitet. Denna kunskap omsätts som stöd till den internationella 

utvecklingen av nya förbättrade motmedel. 

3.20.3 Delmål – framkomna resultat 

Vidareutveckla de experimentella reaktivatorer som tidigare framställts inom projektet. 
Verksamheten är delvis beroende av ett positivt utfall för ansökningar till forskningsråd.  

Ett set av nio nya reaktivatorer har designats, syntetiserats och en utvärdering av deras 

effektivitet har påbörjats.  

Fortsätta utvärderingen av ett nytt potentiellt mål för medicinska motmedel (enzymet 

ChAT). 

Projektet har gjort mycket stora framsteg inom delprojektet, preliminära data är lovande och 

motiverar i allra högsta grad att verksamheten fortsätter. 

Identifiera nya metoder med potential att förenkla och/eller förbättra mekanistiska och 
strukturella studier av reaktivering. Under året kommer tekniken Small Angle X-ray 

Scattering (SAXS) att utvärderas tillsammans med Prof. Martin Weik (IBS, Grenoble, 
Frankrike). 

Mätningar har genomförts och de visar att metoden har potential för projektets verksamhet. 

Den närmaste tiden kommer dock projektets fokus att ligga på första och andra delmålet. 

3.20.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Kemiska stridsmedel och medicinskt skydd, workshop/halvtidsrapportering, FOI, 

Kista. 
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 Knutsson S., Engdahl C., Kumari R., Forsgren N., Lindgren C., Kindahl T., Kitur 

S., Wachira L., Kamau L., Ekström JF., Linusson A. (2018) Non-covalent 

inhibitors of Mosquito Acetylcholinesterase 1 with Resistance Breaking Potency. 

J. Med. Chem. FOI-S--5972--SE. 

 Andersson CD., Martinez N., Allgardsson A., Koza MM., Frick B., Ekström F., 

Peters J., Linusson A. (2018) Influence of Enantiomeric Inhibitors on the Dynamics 

of Acetylcholinesterase Measured by Elastic Incoherent Neutron Scattering. J. Phys 
Chem B, 122, 8516-8525. 

 Design of broad spectrum antidotes, inbjuden talare, 13th International Meeting on 

Cholinesterases, 7th International Conference on Paraoxonase, Hradec Kralove, 

Tjeckien. 

3.20.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektet har samarbetat med Prof. Anna Linusson (Umeå universitet) inom utvecklingen 

av nya reaktivatorer. Samarbetet har resulterat i design och syntes av en ny grupp 

reaktivatorer samt legat till grund för ansökningar till forskningsråd. 

Projektet har också samarbetat med Dr. Franz Worek och Dr. Timo Wille (Bundeswehr 

Institute of Pharmacology and Toxicology, Tyskland) kring utvärdering av reaktivatorer 

samt inhibitorer av ChAT. 

Arbetet med SAXS har skett i samarbete med Prof. Martin Weik (IBS, Grenoble, Frankrike), 

något som gett tillgång till infrastruktur och expertis inom området. 

3.21 Skyddsaspekter på kemiska hot 

3.21.1 Syfte 

Projektet syftar till kunskapsuppbyggnad för förbättrad förmåga att motverka toxiska 

effekter vid exponering för nervgaser. Det övergripande projektmålet är att skapa ökad 

operativ förmåga i frågor om medicinskt omhändertagande vid exponering för nervgaser. 

Detta åstadkoms genom fastställande av nervgasers hudpenetrerande egenskaper, samt 

genom optimering av symtombaserad medicinsk behandling. Projektet är av särskilt stor 

betydelse för det bilaterala utbytet med Dstl (Storbritannien), samt det trilaterala samarbetet 

med TNO (Nederländerna) och DRDC (Kanada). 

3.21.2 Övergripande projektmål 

Projektet nyttiggörs genom stöd till FM (FöMedC/SkyddC) och Socialstyrelsen i frågor om 

upptag av nervgaser i kroppen och hur tillgängliga motmedel ska användas mest effektivt. 

Expertstöd ges även till Socialstyrelsen och Försvarsmakten vid anskaffning av nya 

antidoter, samt i uppbyggnaden av det civila försvarets sjukvårdsystem gällande kemiska 

exponeringar. 

3.21.3 Delmål – framkomna resultat 

Utveckla prediktionsmodell för organofosfaters penetration genom human hud.  

Möjligheten att ta fram en matematisk modell som kan förutsäga organofosforföreningars 

(OP-föreningar) förmåga att penetrera hud har utretts utifrån deras fysikaliska och kemiska 

egenskaper. Studien baseras på experimentella hudpenetrationsdata för 17 olika OP-

föreningar som har stor strukturell likhet med nervgaser.  Den inkluderar ett flertal pesticider 
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samt nervgasen VX.  Experimentellt framtagna hudpenetrationsdata från in vitro försök med 

human hud visar att hastigheten, med vilken dessa föreningar penetrerar huden, varierar 

mycket trots att de är mycket lika varandra avseende kemisk struktur. Stor vikt har lagts på 

att optimera den experimentella metoden för att få högkvalitativa data och minska risken för 

experimentella felkällor och ospecifik variation i datat. Den observerade variationen i 

hudpenetrationsförmåga för de olika substanserna är därför med stor säkerhet korrelerad till 

deras fysikaliska och kemiska olikheter. För att finna samband mellan substansernas 

strukturella egenskaper och deras hudpenetrationsförmåga användes den linjära 

regressionsmetoden PLS (partial least squares projection to latent structures).  

Resultaten visar att löslighet i vatten och fett är en viktig faktor som tydligt påverkar 

hudpenetrationsförmågan hos substanserna. Studien visar dock även att det inte är möjligt 

att prediktera olika substansers förmåga att penetrera huden enbart som en korrelation till 

deras löslighetsegenskaper eller till andra egenskaper som är baserade på substansernas 

struktur. Det behövs betydligt mer avancerade modeller som tar hänsyn till hudens 

komplexitet. En sådan modell bör inkludera i) ett större antal OP-föreningar för att få ett 

bredare underlag, ii) parametrar som beskriver substansernas specifika interaktioner med 

huden, iii) information om de olika mekanismer med vilka substanserna kan ta sig genom 

huden och iv) matematiska algoritmer som tar hänsyn till eventuella icke-linjära samband i 

data. Då skulle man kunna erhålla en mer adekvat prediktionsmodell med möjlighet att 

kvantitativt förutsäga OP-föreningars förmåga att penetrera huden. Baserat på resultaten 

från denna studie kommer det fortsatta arbetet att fokuseras på att utveckla experimentella 

metoder för att studera hur kemiska substanser interagerar med huden. 

Slutföra utveckling av ex vivo-modell och in vitro-modell för studier av kolinerga reaktioner. 

Under 2018 har effekten av motmedel studerats i isolerad lungvävnad efter exponering för 

nervgasen VX med den s.k. PCLS-metoden (precision cut lung slices) där kolinerg 

krampreaktion etablerats via elektrisk stimulering av vävnaden. Den elektriska 

stimuleringen säkerställer funktionell frisättning av acetylkolin från nerver vilket skapar 

fysiologiskt relevant muskelkontraktion. Försöken visar att elektrisk stimulering i sig själv 

genererar reproducerbara kontraktioner av luftvägar i lungsnitten, vilken förstärks vid 

tillsats av VX. Efter etablerad muskelkontraktion av VX och elektrisk stimulering uppnått 

har atropin tillsatts som visar att den glatta muskulaturen relaxeras och luftvägen återgår till 

normal storlek. Detta gör att PCLS-modellen är användbar för utvärdering av antikolinerga 

läkemedel vid nervgasförgiftning. Modell för studier av kolinerga reaktioner har satts upp 

in vitro i humana glatta muskelceller. Under året har modellen förfinats och mätmetoder för 

aktivering av cellerna med acetylkolin har etablerats. Fortsatt metodutveckling kommer att 

ske under 2019. 

Påbörja utvärdering av nya koncept för personsanering. 

I samarbete med internt utvecklingsprojekt vid FOI har utvärdering av nya koncept för 

personsanering påbörjats, främst s.k. metallorganiska ramverk (MOF) och polyoxiderade 

metaller (POM). Dessa potentiella saneringsmedel har två funktioner: absorbera och bryta 

ner kemiska ämnen. Initialt kommer varianter av MOF och POM att utvärderas för dess 

förmåga att bryta ned en panel av olika nervgaser. Därefter kommer effektiviteten i 

hudsaneringsstudier att utföras.  

Slutföra optimering av administration via hud av antidoter mot nervgaser. 

Möjligheten att administrera antidoter via hud har undersökts med eller utan kemiska 

penetrationshöjare för att studera om hudupptaget av motmedel kan göras effektivt. Tidigare 

studier av atropin har kompletterats med studier av oximerna, HI-6 och obidoxim. Därtill 

har ett nytt oxim framtaget vid FOI i samarbete med Umeå universitet utvärderats för dess 

hudpenetrationsegenskaper. Studierna visade att HI-6 hade en bättre 

hudpenetrationsförmåga i jämförelse med obidoxim, men att tillsättande av kemiska 

penetrationshöjare inte förbättrade hudpenetration av oximerna signifikant. De fyra 
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penetrationshöjarna som ingick i studien påverkade dock hudpenetrationsförmågan hos HI-

6 och obidoxim olika avseende mängd läkemedel som penetrerade hud i förhållande till 

mängd oxim som penetrerade hud vid administration utan penetrationshöjare. Det nya 

oximet inkluderades i studien pga. av dess fettlöslighet till skillnad mot HI-6 och obidoxim, 

vilka är vattenlösliga. Dock var hudpenetrationen av det nya oximet lägre än för HI-6 och 

obidoxim. Slutsatsen är att andra egenskaper än fett-/vattenlöslighet är viktiga för 

hudpenetrationsförmågan hos oximer. De mängder av oxim som penetrerade hud över 24 h 

var betydligt lägre än de doser som krävs för att uppnå behandlingseffekt vid 

nervgasförgiftning. Därför bedöms transdermal administrering av oximer vid behandling 

efter nervgasförgiftning som ej tillämpbar.  

Slutsatsen från upptagsstudierna via hud av medicinska motmedel vid nervgasförgiftningar 

är att den administrationsvägen ej medger tillräckligt snabbt upptag och att farmakologiskt 

relevanta doser är svårt att uppnå framförallt för oximer. I framtida studier kommer därför 

andra icke-invasiva administrationsvägar att prövas, exempelvis via näsans och munhålans 

slemhinnor. 

Genomföra inventering av metodik för att studera nervgasers interaktioner med hud. 

För att möjliggöra att mäta distributionen av nervgaser i hud har nya metoder etablerats. I 

experiment där sanering ingått prövades två RSDL-protokoll där antingen RSDL-svampen 

skrubbades i två minuter på hud innan vattensköljning eller RSDL-svampen skrubbades i 

två minuter och kvarvarande RSDL fick verka i ytterligare 30 minuter innan vattensköljning.  

Distributionen i hud studerades genom att mängd agens i hudens yttersta lager bestämdes. 

Detta genomfördes genom att separera olika lager av hud med s.k. tape-stripping-teknik. 

Tio tejpar drogs av hud i respektive försök vilket motsvarar halva överhudens tjocklek. Efter 

70 minuters penetrationsförsök var mängderna VX betydligt större i experiment utan 

sanering än när RSDL-sanering genomförts. Ingen skillnad i mängd agens i de olika 

hudlagren kunde observeras mellan de olika saneringsprotokollen. I experiment utan 

sanering hade 87 % av VX  penetrerat huden under 70 minuter.  Hur stor mängd agens som 

kvarstod i hud efter sanering kunde definieras genom att svabba hud med en tops och sedan 

använda en s.k. Securetec Check mobile, som mäter skillnader i acetykolinesterasaktivitet. 

Securetec Check mobile är ett fältanpassat instrument som är framtaget för att mäta 

acetykolinesterasaktivitet i blod, primärt för diagnostisk av nervgasförgiftning. Försök utan 

sanering resulterade i kraftig blockering av acetykolinesterasaktivitet i huden vid 

exponering för VX medan efter genomförd sanering var acetylkolinesterasaktiviteten 

signifikant högre. Metoden att använda Securetec Check mobile för mätning av 

acetykolinesterasaktivitet var därmed framgångsrik för utvärdering av saneringseffektivitet.  

Under 2019 kommer dessa studier att kompletteras med mätning av agens på hud, inklusive 

eller exklusive sanering, med mer sofistikerade mättekniker som exempelvis 

Ramanspektroskopi. Vidare kommer en översikt av tillgänglig metodik för analys av 

kemiska ämnens interaktioner med huden att genomföras med syfte att i förlängningen 

identifiera lämpliga metoder att etablera vid FOI. 

3.21.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Bidrag till NATO STO technical report: Medical Defence Against Chemical 

Warfare Agent Threats. 

 Föredragning av projektets verksamhet och resultat för avnämare (10 oktober). 

 Redovisning av resultat från projektets utvärdering av personsaneringsmetoder vid 

nervgasexponering för SkyddC (6 september). 

 Genomförande av scenariespel om omhändertagande vid attack med nervgas för 

Socialstyrelsens medicinska expertgrupp och ambulanspersonal (14 juni). 
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 Utbildning av Polisens CBRN-ansvariga i omhändertagande av skadade vid 

exponeringar för nervgaser (15 maj och 2 oktober). 

 Rapportering av resultat framkomna i trilateralt samarbete med Nederländerna och 

Kanada (25 april). 

3.21.5 Samarbete och nyttiggörande 

Samarbeten: 

 Bilateralt samarbete med Dstl (Storbritannien) i frågor om personsanering och 

medicinska motmedel vid nervgasförgiftningar. 

 Trilateralt samarbete med TNO (Nederländerna) och DRDC Kanada i frågor om 

personsanering vid nervgasexponeringar. 

 Medverkan i NATO:s arbetsgrupp för forskning om medicinska motmedel vid 

kemiska exponeringar (RTG HFM 306). 

Projektet har nyttiggjorts genom direkt överföring av resultat och kunskap till avnämare, 

främst till Försvarsmakten i frågor om personsanering (SkyddC) och Socialstyrelsen i frågor 

om beredskap för civil insatspersonal vid händelser med nervgaser. Bland civila 

insatsmyndigheter har specifikt stöd under året getts till Polisen (NOA och regionala CBRN-

ansvariga), Socialstyrelsens medicinska expertgrupp (C-meg), Giftinformationscentralen 

och Tullverket. 

3.22 Mikrobiella risker 

3.22.1 Syfte 

Systematiska studier av harpestbakterien, Francisella tularensis, överlevnadsform och 

andra sjukdomsframkallande bakteriers förmåga att överleva i miljöer som vatten, jord och 

luft har stor betydelse civilt försvar av flera skäl. Bakteriens överlevnadsform är av 

betydelse för aerosolisering av bakterien, den mest troliga smittvägen i ett b-vapen 

sammanhang. Dessutom överlever bakterien troligtvis i denna form mellan utbrott, så en 

bättre förståelse av detta fenomen är avgörande för prediktioner och förmågan att kunna 

bedöma konsekvenser av ett utsläpp eller utbrott. 

Sådan kunskap kommer till användning hos uppdragsgivare (Försvarsmakten och 

krisberedskapsmyndigheter) genom samverkan, dels via andra FOI-projekt och dels i direkt 

samarbete med krisberedskapsmyndigheter i 2:4-finansierade projekt. Nyttan är ökad 

kunskap som tillämpas vid konsekvensbedömningar och stärkt analysförmåga. 

3.22.2 Övergripande projektmål 

1) Att förstå vilka ekologiska drivkrafter som ligger bakom naturlig förekomst, 

överlevnad och spridning av potentiellt sjukdomsframkallande mikroorganismer i 

miljön. 

2) Klargöra hur harpestbakterien (Ft) kan överleva flera år i miljön mellan utbrott. Vi 

arbetar utifrån hypotesen att bakterien går in i en överlevnadsform där bakterien 

kan överleva över långa tidsperioder (åratal) och att mycket specifika förhållanden 

krävs för att återuppväcka bakterien från denna form. 

3) Utveckla förståelsen för hur antibiotikaresistens förekommer och kan detekteras i 

potentiella biologiska stridsmedel. Detta är speciellt viktigt för harpest eftersom det 

saknas vaccin och frånvaro av effektiv antibiotikabehandling skulle vara fatalt. 
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3.22.3 Delmål – framkomna resultat 

Att förstå vilka ekologiska drivkrafter som ligger bakom naturlig förekomst, överlevnad och 

spridning av potentiellt sjukdomsframkallande mikroorganismer i miljön. 

Två konsultuppdrag mot SVA och Jordbruksverket har slutförts under 2018. Projekten har 

finansierats av 2:4 krisberedskapsanslag och har resulterat i nya data för förbättrade 

underlag för situationsanpassad dimensionering av saneringsåtgärder i händelse av 

Mjältbrandsutbrott. 

FOI deltar som industripartner i Umeå universitets Industrial Doctoral School (IDS) och 

Umeå universitet Institutionen för Molekylärbiologi. Doktoranden har under 2018 

genomfört sitt andra år i projektet Climate impact on longitudinal airborne species diversity. 

I projektet används FOI:s unika arkiv av luftfilter för att kartlägga svensk biodiversitet och 

koppla detta till klimat. Sammanfattningsvis kommer detta projekt att kunna ge en inblick i 

hur förekomsten av luftburna organismer förändrats över de senaste decennierna samt hur 

dessa förändringar är kopplade till klimatförändringar och andra mänskliga störningar av 

miljön. 

Medel för ytterligare en industridoktorand (IDS) har beviljats i samarbete med institutionen 

för Ekologi Miljö och Geovetenskap (EMG). Under 2018 har en doktorand rekryterats. Titel 

på projektet är Aquatic ecosystems at risk for occurrence of pathogenic bacteria. 

Klargöra hur harpestbakterien (Ft) kan överleva flera år i miljön mellan utbrott. Laborativa 

studier. 

Under 2018 har ett nytt projekt, finansierat från USA:s Defence Threat Reduction Agency 

(DTRA) beviljats med 3 miljoner kronor per år i tre år (2018 till och med 2021). 

Verksamheten fokuserar på laborativa studier av Ft överlevnadsform där FOI är 

subcontractors till Northern Arizona University (NAU). Planen följer samma upplägg som 

forskningsplanen (Del B) för mikrobiell risk. 

Under 2018 har ett omfattande försök genomförts enligt plan på FOIs BSL-3 laboratorium. 

Syftet var att karaktärisera Ft bakterien då den går in i sin överlevnadsform. Resultatet visar 

på reproducerbarhet i laboratoriemodellen, att bakterien tappar mätbar aktivitet redan efter 

en vecka i låg näring, och att bakterien också till slut tappar förmågan att växa på 

odlingsmedium. Trots att bakterien inte längre växer på odlingsmedium kan den orsaka 

sjukdom hos möss. 

I experimentet identifierades alternativ till mus för att återväcka bakterier som gått in i 

överlevnadsform. Detta ger nya möjligheter till att studera överlevnadsformen, och att 

samtidigt reducera användningen av försöksdjur. Dessa resultat ger oss ny insikt i Ft 

överlevnadsform och är avgörande för inriktningen av fortsatta studier, som planeras fortgå 

till och med 2021. 

Ytterligare ett delmål var att klarlägga de gener som uttrycks då Ft. bakterien går in i 

överlevnadsform. I och med det nya DTRA finansierade projektet sker RNA sekvenseringen 

vid NAU. Vi har under 2018 data som visar att RNA nivåerna sjunker snabbt då bakterien 

inkuberas i låg näring. En pilotstudie har genomförts för att utesluta problem med RNA 

extraktion från vilande Ft. Prover har skickats till NAU för vidare RNA sekvensering. De 

kommande studierna av RNA inriktas på fasen då bakterien går ner i aktivitet samt vid åter 

uppväckningen av Ft. från överlevnadsform.  

Vidare har vi med stöd av ett FOI internt projekt genomfört en pilotstudie för att se vilken 

möjlighet vi på FOI har till proteinanalys av Ft. i växande jämfört med överlevnadsform. Vi 

ser proteinanalys som en ny möjlighet till studier av de mekanismer som ligger bakom 

långtidsöverlevnad av bakterien. Under 2018 har ett antal proteiner och peptider visat sig 

vara unika för bakterier i överlevnadsformen. Under 2019 kommer arbetet gå vidare för att 

identifiera dessa proteiner och peptider. 
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Karakterisera sjukdomsframkallande och antibiotikaresistenta Ft. och pest (Yersinia pestis) 
stammar med DNA-sekvensering, identifiera vilka mutationer som ger upphov till resistens 

(mot Streptomycin och Rifampicin), samt mäta skillnader i proteom och 
luftmetabolitprofiler från antibiotikaresistenta och antibiotikakänsliga stammar. 

FOI har planenligt genomfört experimentell verksamhet på fyra virulenta Ft-stammar och 

genererat material (protein extraktioner och VOC metaboliter i tenaxrör) som sedan skickats 

för analys till NAU och Pacific North West National Laboratory (PNNL). 

Resultatet visar på stora skillnader i proteinuttryck beroende på i vilken tillväxtfas som Ft. 

bakteriens befinner sig i. Dessutom har en metabolit identifierats som unik för en 

antibiotikaresistent variant av Ft. Detta ger en teoretisk möjlighet att urskilja 

antibiotikaresistent harpestbakterie genom att analysera utandningsluft från infekterade 

patienter. 

Projektet fortsätter under 2019 då samarbetspartners kommer genomföra försök på 

djurmodell (kanin) för att bekräfta resultatet i en in vivo-modell. 

3.22.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Predators and nutrient availability favour protozoa-resisting bacteria in aquatic 

system. Agneta Andersson, Jon Ahlinder, Peter Mathisen, Moa Hägglund, Stina 

Bäckman, Elin Nilsson, Andreas Sjödin, Johanna Thelaus. Scientific reports, volym 

8, nummer 1. s. 8415, 2018. https://doi.org/10.1038/s41598-018-26422-4.  

FOI-S--5970—SE. 

 Galleria mellonella Reveals Niche Differences Between Highly Pathogenic and 

Closely Related Strains of Francisella spp. Johanna Thelaus, Eva Lundmark, Petter 

Lindgren, Andreas Sjödin and Mats Forsman. Frontiers in Cellular and Infection 

Microbiology, volym 8. s 188, 2016. 

https://dx.doi.org/10.3389%2Ffcimb.2018.00188. FOI-S–5962—SE. 

 A New Species of the γ-Proteobacterium Francisella, F. adeliensis Sp. Nov., 

Endocytobiont in an Antarctic Marine Ciliate and Potential Evolutionary 

Forerunner of Pathogenic Species. Adriana Vallesi, Andreas Sjödin, Dezemona 

Petrelli, Pierangelo Luporini, Anna Rita Taddei, Johanna Thelaus, Caroline 

Öhrman, Elin Nilsson, Graziano Di Giuseppe, Gabriel Gutiérrez, Eduardo 

Villalobo. Microbial Ecology, s. 1-10, 2018. https://doi.org/10.1007/s00248-018-

1256-3. 

3.22.5 Samarbete och nyttiggörande 

Under 2018 har två projekt avslutats där FOI är konsulter och där leveranserna möjliggörs 

av den verksamhet som finansieras av Försvarsdepartementet och projektet Mikrobiella 

risker (projektdetaljer listas här nedan). Båda dessa projekt har levererat ny kunskap från 

laborativa studier som hos mottagaren ger ett bättre underlag för att dimensionera åtgärder 

vid ett eventuellt utbrott av mjältbrand i Sverige. Kort handlar det om hur långt en spor kan 

färdas i jorden och hur temperaturen påverkar graden av sporulering. 

 Mjältbrandskontamination i naturen, modellering av spridningsförlopp och 

avklingning, central regional samverkan för situationsanpassade åtgärder (Anslag 

2:4 Krisberedskap). FOI-2016-1461, 2017-2018. På uppdrag av Statens 

veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

 Sanering av epizootiskt smittämne (Anslag 2:4 Krisberedskap), 2017-2018. På 

uppdrag av Jordbruksverket (SJV). 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-26422-4
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffcimb.2018.00188
https://doi.org/10.1007/s00248-018-1256-3
https://doi.org/10.1007/s00248-018-1256-3
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Inom ramen för Industrial Doctoral School (IDS) sker samverkan mellan FOI och forskare 

vid Umeå universitet institutionerna ekologi miljö och geovetenskap prof. Agneta 

Andersson och den gemensam doktorand Karolina Eriksson, samt molekylärbiologi Per 

Stenberg och doktoranden Edvin Karlsson. 

FOI internt har samverkan skett mellan kompetensgruppen biologiska ämnen och analytisk 

kemi för att stärka FOI:s förmåga till proteinanalys på bakterier. Vidare har 

kompetensgruppen biologiska ämnen samverkat med kompetenser på 

spridningsmodellering och geokemi för de studier som utförts kring spridning av 

mjältbrandssporer. 

I de delar av projektet som berör Ft. bakteriens överlevnadsform sker en samverkan mellan 

FOI och Umeå universitets institution för Klinisk mikrobiologi Anders Johansson och Igor 

Golovlev. FOI har också fått ytterligare finansiering från DTRA för samverkan med forskare 

vid Northern Arizona University (NAU, USA) Dave Wagner. Samverkan förbättrar 

möjligheten till framsteg inom området då verksamheten kan bedrivas i större omfattning 

och FOI drar nytta av den expertis som finns hos samarbetspartners. 

Delen av projektet som studerar specifika metaboliter från antibiotikaresistenta stammar av 

B-hot agens sker i samverkan med Northern Arizona University (NAU), Institut Pasteur de 

Madagascar (IPM) och Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). 

3.23 Kontaminering och dekontaminering 

3.23.1 Syfte 

Projektet finns till för att kunna utveckla och bygga ny kunskap kring kontaminering och 

sanering för att uppnå effektivare saneringsmetoder i stöd för FM och CM. Projektet 

nyttiggörs t.ex. genom förbättrade mätmetoder så att saneringsresultat enkelt kan utvärderas. 

3.23.2 Övergripande projektmål 

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att med ny kunskap uppnå effektivare 

saneringsmetoder som är till nytta för FM och CM. Verksamheten bedrivs under tre 

delaktiviteter: 

1) C-sanering i laborativ miljö, 2) C-sanering i operativ miljö, och 3) B-sanering i laborativ 

miljö. 

3.23.3 Delmål – framkomna resultat 

C-sanering i laborativ miljö 

a) Inom samarbetet med FFI Norge (Nordic Clean II) undersöka hur stor andel av pålagd 

mängd C-agens finns kvar i färgsystem eller andra material dels efter sanering och dels efter 

extraktion (som görs efter sanering).  

Bedömning av saneringseffektivitet kräver mätning av de restmängder agens som återstår 

efter sanering. Med grund i Nato-standard AEP 65 har mätningar utförts av restmängder på 

ytor och färgsystem både från studier under laborativa förhållanden och från fältförsök. 

Mätningarna görs med hjälp av extraktion av kvarvarande mängd ur ytan och därpå 

kvantitativ analys med GC-MS. Metoden som finns beskriven i standarden har modifierats 

efter de behov som projektet har haft. Den har också varit en del i samarbetet med FFI inom 

Nordic Clean I och II. Informationsutbyte mellan FOI och FFI har skett vid möte under 

2018. 
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Inom detta delområde har även modifiering av tekniken LIBS (Laserinducerad 

plasmaspektroskopi) pågått i mindre omfattning under året. LIBS är en teknik som använts 

och förbättrats inom projektet för att studera kontaminationer inuti material på ett snabbt 

och enkelt sätt genom att detektera emitterande ljus från genererat plasma. Två 

försöksuppställningar har satts upp. En för noggrannare laboratorieanalys och en portabel 

variant för utomhusförsök. De senaste åren har fokus legat mot skarpa C-agens med 

kvarliggande karaktär inom G-serien. Ett viktigt krav är att kunna särskilja signal från agens 

relativt materialets (bakgrund). Tidigare år har fosfor från C-agens mätts upp. 

Laboratorieuppställningen har under året modifierats för att detektera svavel, t. ex. från 

senapsgas. Mätsystemets respons är starkare för fosfor jämfört med svavel. 

b) Att ha genomfört vindtunnelexperiment med similiämnen (C) under olika förhållanden 

med varierande temperaturer, luftfuktigheter och vindstyrkor.  

Under flera år har arbete pågått inom KODEK för att utveckla ett mikrovindtunnelsystem i 

syfte för att studera interaktion mellan material och agens, och samtidigt systematiskt kunna 

variera yttre parametrar som vind, temperatur och fuktighet på ett kontrollerbart sätt. 

Systemet får plats i ett dragskåp och är mobilt.  

Under 2018 har vindtunneln färdigställts med ett värmeband som monterats efter provcell 

för att kunna sanera provluften upp till 180 °C efter försök. En ny provhållare har tillverkats 

med monterat SR 292 kol- och partikelfilter för att skydda ”sugpumpen”. Den skapar ett 

litet undertryck i kammaren för att kompensera för övertryck som kan bildas av tillförd luft 

och därmed minimera risk för läckage och bidra till säkrare arbetsmiljö. Under året har en 

del modifikationer utförts för att vindtunneln ska vara lättare att användas samt verifiering 

av hela systemet från tidigare år. Vindtunneln är nu redo för ”on-line” provtagning 

(provtagningsventil) med GC-MS analys, samt även med off-line sampling genom 

tenaxprovtagning. Vindtunneln är portabel och är tänkt att användas även för skarpa ämnen. 

Exempel på användningsområden: 

 Förångningsprofiler under olika miljöförhållanden 

 Förångningsprofiler med olika material 

 Studier av ämnens interaktioner och reaktioner under olika miljöförhållanden 

 Nedbrytningsprodukter, bindning mellan material och agens 

 Saneringseffektivitet och dess variation med miljöbetingelser och olika material 

 restmängder, riskbedömning (risk för återspridning) 

C-sanering i operativ miljö 

a) Att ha genomfört saneringsförsök med FM där kalibrerad version av tekniken LIBS 

(Laser induced breakdown spectroscopy) tillämpas i fält för snabb utvärdering av 

saneringseffektivitet.  

Denna aktivitet fick utgå p.g.a. omprioriteringar. Dock har tekniken visats fungera väl i 

sommarmiljö vid tidigare utomhusförsök. 

b) Saneringsmetodik och saneringsmedel utvärderas avseende saneringseffektivitet. 

Provtagning sker på plats för efteranalys vid FOI-lab. 

Under 2015 beslutade FOI och SkyddC att återuppta fältförsök med sanering. Syften var att 

utvärdera potentiella saneringsmedel och –metoder som används inom Försvarsmakten 

idag, utvärdera ny teknik för snabb analys av restkontaminering Under åren 2016 och 2017 

genomfördes två fältförsök i sommarmiljö samt fem olika laboratorieförsök, och under 2018 

genomfördes utomhusförsök i vintermiljö. Uppnådda saneringsresultat jämfördes med 

motsvarande resultat från sommarförsök. Saneringsmedlens effektivitet kunde rangordnas. 
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B-sanering i laborativ miljö 

a) Att ha genomfört kompletterande försök med optiska metoder (raman och SWIR) för 

snabb utvärdering av B-sanering.  

Precis som för C-sanering behövs nya snabbare metoder för att dels snabbt på plats kunna 

avdöma om mikroorganismer är levande eller döda efter B-sanering och dels för att lättare 

kunna utvärdera och utveckla nya saneringsmetoder. Befintliga metoder förutsätter i 

allmänhet att bakterier samlas in från ytor och sedan undersöks med metoder som kan vara 

väldigt tidskrävande eller krävande i form av labbutrustning och provberedning; den 

vanligaste metoden är att samla in bakterier och testa att odla dem. I det här projektet har 

istället snabba, spektroskopiska metoder prövats. Till skillnad från befintliga metoder kan 

de användas utan någon speciell provberedning, infärgning eller inmärkning och 

mätningarna kan göras direkt på de ytor där bakterierna finns. Sporer, som är betydligt mer 

svårsanerade än bakterier och som kan vara i ett vilande stadium under mycket lång tid, har 

varit huvudfokus, även om mätningar också har gjorts av bakterier. De mättekniker som har 

testats är två olika varianter av vibrationsspektroskopi: ramanspektroskopi och kortvågig 

infrarödspektroskopi (SWIR-spektroskopi, short-wave infrared). Flera dataanalysmetoder 

har testats och utvärderats, däribland partiell minstakvadratanpassning (PLS-DA, partial 

least squares) och stödvektormaskiner (SVM, support vector machines). Förutom ett 

desinfektionsmedel som genererar klordioxid så testades det att bestråla mikroorganismer 

med UV-ljus, vilket är ett erkänt avdödningssätt. Resultaten ser lovande ut. 

b) Resultat och slutsatser sammanställs för vetenskaplig publikation och/eller 

konferensbidrag. 

Ett manuskript har färdigställts avsett för vetenskaplig tidskrift där lovande resultat 

presenteras som visar på möjlig snabb metodik för särskiljning mellan döda och levande 

sporer avsatt på olika material (Ahlinder, L. et al). 

3.23.4 Leveranser och övriga publikationer 

 O. Claesson, K. Arnoldsson, P.O. Andersson, L. Landström och P. Wästerby, 

Saneringsförsök 2016-2017 - Resultat av två fältförsök och fem laboratorieförsök. 

FOI RH—2060—SE (2018). 

 Per Ola Andersson, Linnea Ahlinder, Kristina Arnoldsson, Ola Claesson, Andreas 

Fredman, Anna-Lena Johansson, Lars Landström, Anders Larsson, Andreas 

Larsson och Pär Wästerby, KODEK 2016-18 - Saneringseffekter av C-agens 

studerat vid inomhus- och utomhusförsök, samt metodutveckling för snabb 
bedömning av B-saneringsresultat, FOI-R--4740--SE (2019).  

 O. Claesson, K. Arnoldsson, P.O. Andersson, L. Landström och P. Wästerby, 

Rapport från vinterfältförsök 2018, FOI RH (2019), under tryckning.  

 L. Ahlinder, A-L. Johansson och P.O. Andersson, Classification of live and dead 

bacterial spores with SWIR imaging and support vector machines, under tryckning. 

 Hakonen, K. Wu, M. Stenbaek Schmidt, P.O. Andersson, A. Boisen, T. 

Rindzevicius, Detecting forensic substances using commercially available SERS 

substrates and handheld Raman spectrometers, Talanta 189 (2018) 649–652, FOI-

S--5959--SE. 

3.23.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektet har rangordnat olika saneringsmedel som är av relevans för FM. 
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Nordiska samarbetet med Norge (FFI) inom avtalet Nordic Clean II, har fortsatt, med 

resultat- och informationsutbyte. Gemensamma arbetet leder till större kunskap om C-

sanering och förbättrad förmåga att avgöra saneringseffekter och att utveckla 

saneringsmetoder. 

Projektmedlemmar har deltagit i NATO Hazard Management Panel (HMP). Att delta i 

panelens arbete ger, förutom ett omfattande kontaktnät, Sverige möjlighet att påverka 

formuleringen av NATO dokument samt inriktningen av hazard management. Panelen möts 

två gånger per år. Mötesstället varierar mellan de deltagande länderna. I maj 2018 

organiserade Sverige genom FOI och SkyddC för första gången ett möte i Sverige, Umeå. 

Vissa projektresultat presenterades för panelen. 

En annan NATO grupp som projektet deltagit i tillsammans med projektet BC-indikering är 

Surface Enhanced Raman Spectroscopy for Defense Applications (SET-ET-109). En 

specifik teknik behandlas som har potential inom saneringsvalidering. Ett teknikområde 

som projektet följer till stor del genom omvärldsbevakning och goda kontakter med 

akademin. 

Projektet besökte tillsammans med projektet Fysiskt skydd, Edgewood Chemical Biological 
Center i USA, för att studera och diskutera gemensamma metoder och frågeställningar. 

3.24 CBR-sanering 

3.24.1 Syfte 

Projektets verksamhet ska verka för en ökad förståelse och kompetens rörande operativ 

sanering av kemiska, biologiska och radiologiska ämnen. Den kompetens som byggs upp i 

projektet ska kunna användas för att stödja primärt Försvarsmakten (FM) men även de civila 

myndigheterna i praktiskt operativ sanering. Projektverksamheten ska vara en långsiktig 

kompetensbärare inom området CBR-sanering som ska kunna möta både aktuella och 

framtida behov hos uppdragsgivarna. 

3.24.2 Övergripande projektmål 

Projektet ska under den kommande treårsperioden bli det naturliga navet för FOI:s forskning 

rörande operativ C-, B- och R-sanering och stötta i att spridning av forskningsresultat 

primärt i FM:s verksamhet, samt återföra operativa frågeställningar till FOI. 

3.24.3 Delmål – framkomna resultat 

Delta och observera vid övningar samt om möjligt besöka användarrepresentanter inom 

olika delar av FM.  

Representanter från projektet har deltagit som observatörer vid tre fältförsök och 

saneringsövningar under 2018. Deltagandet har genererat nya kontaktytor mellan sanerare 

och representanter för olika ”bokstäver” vid FOI. Det har även föranlett 

saneringsdiskussioner på plats vid övningarna/försöken, samt även vidare diskussioner 

efteråt. 

Initiala frågeställningar som projektet har påbörjat studier av innefattar hudsanering av 

radiologiska ämnen och en jämförande studie av sanering av Bacillus Anthracis och dess 

similiämne som t.ex. används vid fältförsök. 

Samla representanter för FOI:s saneringsinriktade verksamhet för information och 
diskussionsmöten. 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 56 av 60 

 

Inom projektet har under 2018 identifierats ett antal projekt inom FOI att bjuda in till möten, 

men under 2018 genomfördes inga informationsmöten. 

3.24.4 Leveranser och övriga publikationer 

 M. Thunéll, P.O. Andersson, M. Granström, E. Lundmark, T. Nylén, L. Thors och 

E. Wigenstam. CBR-sanering 2017-2018, 2018, under tryckning. 

3.24.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektet har under 2018 haft samarbete med SkyddC och återkommande diskussioner om 

projektet och för projektet potentiellt intressanta kommande övningar och försök. Besöken 

vid saneringsövningarna har genererat fortsatta diskussioner om specifika 

saneringsfrågeställningar mellan FOI och SkyddC. Projektets samlade kompetens har 

nyttjas i en remissrunda av FM:s saneringshandbok. 

3.25 Effektmodeller 

3.25.1 Syfte 

Projektet syftar till att bibehålla och utveckla kunskap för att öka möjligheterna för FM, 

MSB och andra civila myndigheter att planera och förbereda insatser och beredskap, genom 

förbättrade hot-, risk och sårbarhetsanalyser samt förbättrade underlag för utbildning och 

övning. Resultat från arbetet ska kunna utnyttjas i existerande beredskapssystem, t.ex. RIB 

och ARGOS. Faktiska implementeringar av modellerna i dessa system ligger dock utanför 

detta projekt och sker i förekommande på uppdrag av systemägaren. 

3.25.2 Övergripande projektmål 

För att förbereda sig för sällanhändelser med utsläpp av CBR-ämnen i luft är möjligheten 

att simulera hela händelseförlopp från utsläpp till effekt på människa, ett mycket viktigt 

hjälpmedel. Samhällets och försvarets behov av Effektmodeller måste ses i perspektivet att 

det är hela kedjan Källa – Spridning – Effekt som behövs och att denna kedja inte är starkare 

än sin svagaste länk. Detta projekt ämnar stärka den sista delen i kedjan vad gäller direkta 

parameterdata, modeller och produktutveckling. Huvudfokus ligger på effekter av 

kortvariga exponeringar. 

3.25.3 Delmål – framkomna resultat 

B: Implementera enklare form av sekundärsmitta i Effektmodulen. 

Inom biologiska ämnen har utveckling främst skett inom sekundärsmitta och epidemiologi. 

Som en fortsättning på samarbetet mellan Effektmodeller och MSB 2:4-projektet 

Planeringsverktyg för hantering av smittspridning från djur via luft i besättning och under 

transport har smittspridning av Mul- och klövsjukan studerats och ett system för att 

kvantifiera risken för epidemiologi inom svensk boskap är färdigställt. Studier har 

genomförts vad gäller olika metoder att simulera epidemier.  

C: Undersöka kvantitativa hälsorisker med komplicerade ämnen som t.ex. brandrök från 

oljebrand. Genomföra en förundersökning om möjlighet att beskriva probitmodellen med 

toxikokinetik. 

Arbetet inom kemiska ämnen har fokuserat på en genomlysning och förbättring av tidigare 

framtagna probitparametrar för dödliga skador samt framtagning av parametrar för några 
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nya ämnen. Det framkom att det fanns ett stort behov av detta vid en översyn varpå denna 

aktivitet prioriterades. De nya ämnena som studerats är valda för att bättre kunna beräkna 

skadeeffekter från blandgaser. En litteraturstudie genomfördes även vad gäller möjligheten 

att använda toxikokinetik som komplement till probitmodellen samt vilka hinder och 

fördelarna det skulle medföra. 

R: Gammastrålning med skog och stadsmiljö. Kvantifiera effekterna av interndos 
(inandning) för vald radionuklid. Ta fram tabeller för stråldoser för betastrålning. Beräkna 

stråldoseffekter partiklar nära kroppen. 

De slutgiltiga simuleringarna för gammastrålning försköts något då ny valideringsdata 

erhölls för idealiserade geometrier med luft och mark. Valideringsarbetet har stått i fokus 

under 2018 då det är viktigt att upptäcka eventuella problem samt att kunna stärka att 

framtagna data verkligen är av hög kvalité. Framtagning av ny tabelldata har även fortskridit 

till viss del under året med undersökning av ytterligare variationer av omgivande faktorer. 

Ett optimeringsarbete har slutförts vad gäller stråldosbräkning från ett stort antal partiklar 

till potentiellt ett stort antal målpunkter. Detta är en mångdimensionell numerisk och 

statistisk utmaning där en genomförd studie har resulterat i rekommendationer för hur 

stråldosberäkning kan snabbas upp med minimal försämring av resultaten. Denna studie 

levererades som en del av slutrapporten för Effektmodeller 2016-2018. 

Deposition: Implementera och utvärdera den nya depositionsmodellen. 

En ny mer detaljerad depositionsmodell för spridningsmodellen LPELLO med förbättrad 

fysikalisk beskrivning har utvecklats senaste åren. Under 2018 har modellen satts upp i en 

testmiljö, verifierats och därefter implementerats i FOI:s spridningsmodeller. En annan typ 

av deposition är interndeposition i lungor. Arbetet med en litteraturstudie av vilka modeller 

som finns för lungdeposition slutfördes under 2018. Denna studie inkluderar en 

rekommendation av vilken typ av modell som lämpar sig bäst för implementation i FOI:s 

spridningssystem baserat på modellens egenskaper samt hur den passar mot önskemål på 

både in- och utdata. 

System: Välutvecklat agentstöd implementerat. Funktionalitet för automatisk beräkning av 

riskområden implementerat. 

Vidareutveckling har skett vad gäller simulering med agentrepresentation av befolkningen. 

Ett gediget epidemiologiskt system är utvecklat i MATLAB. Detta system innehåller ett 

flertal olika komponenter vad gäller befolkningsrepresentation, hantering av kontaktytor för 

smittspridning samt numerisk teknik. Det sistnämnda syftar på teknisk hantering av det 

dynamiska förloppet vilket under vissa förutsättningar riskerar att påverka resultatet kraftigt. 

 

För Effektmodellers räkning har internationella kontakter tagits och samarbete inletts med 

representanter från Centre for the Study of Conflict & Health vid King’s College och Center 

of Mathematical Modelling of Infectious Diseases vid London School of Hygien and 

Tropical Diseases. Detta är strategiska kontakter med syftet att förbättra modelleringen för 

B-ämnen samt för externa ansökningar som kan utöka FOI:s aktiviteter inom dessa områden. 

3.25.4 Leveranser och övriga publikationer 

Arbetet med artikeln Reconstructing chemical plumes from stand-off detection data of 

airborne chemicals using atmospheric dispersion models and data fusion, genomfördes 2017 

och presenterades i anslutande årsrapport. Däremot publicerades artikeln under 2018 och 

tas därför med här. 

 Bahar Gogani, J., et al. (2018). Absorbed dose to supraficially situated organs due 

to external photon exposure. Under tryckning. 



   

FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

        Bilaga 1 

 

 Sida 58 av 60 

 

 Bergström, U., et al. (2018). Probit functions for selected chemicals based on 

AEGL-3 values, Swedish Defence Research Agency. Under tryckning. 

 Björnham, O., et al. (2018). Effektmodeller - Slutrapport 2016-1028, Swedish 

Defence Research Agency. Under tryckning. 

 Björnham, O., et al. (2018). Reconstructing chemical plumes from stand-off 

detection data of airborne chemicals using atmospheric dispersion models and data 

fusion, Pure and Applied Chemistry 90(10): 1577-1592. 

 Lejon, C. (2018). Lung Deposition Models for Exposure and Risk Assessment, 

Swedish Defence Research Agency. 

3.25.5 Samarbete och nyttiggörande 

Effektmodeller samarbetar med flera andra projekt för att finna synergier och effektivisera 

projektet. En stor del av Effektmodellers funktionalitet har bäring på resultat från 

spridningsberäkningar. Ett nära samarbete föreligger därför med projektet Spridning I Luft 
Mark Och Vatten (SILMOV). Detta samarbete leder till att bästa möjliga kompatibilitet för 

Effektmodulen till Dispersion Engine vilket ger båda komponenterna utökade och 

välfungerande funktionaliteter. För radioaktiva ämnen samarbetar Effektmodeller med 

projektet Dosimetri då stråldosberäkningar är av intresse för båda parter. Frågeställningarna 

i projekten gäller liknande frågor fast med något olika perspektiv och detaljnivåer. Det 

omfattande simuleringsarbetet som genomföras ger resultat som kommer till nytta i båda 

projekten. Ett samarbete har även initierats med King’s College i London för att studera 

hälsoeffekter på civilbefolkningen som en följd av konflikter.  

Effektmodeller bygger konstant upp en bredare kunskapsbas på FOI gällande skadeeffekter 

som följd av CBRN-händelser. Vid sidan av kunskapsuppbyggnaden sker en kontinuerlig 

utveckling av digitala verktyg för att nyttja de modeller och data som sammanställs inom de 

olika delområdena. Detta samlas inom Effektmodulen som är kopplad till Dispersion 

Engine. Detta system finns redan implementerat hos Räddningstjänst samt inom Försvaret 

via SAAB. De förbättrade probitparametrarna är levererade till intressenter inom både MSB 

och Försvarsmakten. 

3.26 Direktverkan 

3.26.1 Syfte 

Direktverkan av kärnvapen är ett av många områden som har legat i dvala under 

totalförsvarets strategiska paus. Den pågående planeringen av totalförsvaret har tydliggjort 

att kunskapsområdet behöver återtas och utvecklas. Därför startades 2018 ett nytt projekt 

vars syfte är att, till nytta för totalförsvaret, ta tillbaka samt utveckla och bibehålla kunskap 

om direktverkan från kärnvapen. Konsekvenserna av direktverkan från kärnvapen kan 

omsättas i en rad olika sammanhang – inom och utanför FOI. Detta projekt har dock att 

fokusera på direktverkan i sig och de fysikaliska processer som ger upphov till denna verkan. 

Mer precist studeras fysikaliska modeller, metoder och verktyg för bedömning av 

kärnvapenverkan inom ungefär den första minuten efter detonationen. Projektet innefattar 

således samtliga verkansformer från kärnvapen (luftstötvåg, markstötvåg, vattenstötvåg, 

joniserande initialstrålning, värmestrålning, elektromagnetisk puls), med undantag för mer 

långsiktiga effekter av kvarvarande strålning och radioaktivt nedfall. 
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3.26.2 Övergripande projektmål 

Målsättningen är att projektet producerar kunskap rörande kärnvapenverkan som till sitt 

omfång och utförande är tillräckligt bra för mottagarens syften. Detta kräver kännedom om 

mottagarens behov och krav för att kunskapen ska kunna nyttiggöras på ett bra sätt. Att 

uppnå detta mål kommer att ta tid och byggas upp stegvis, varför projektet inleddes 2018 

med en inventering av behov och värdering av det befintliga läget. Avhängigt de 

prioriteringar som har identifierats kommer denna inventering och kartläggning fördjupas i 

kommande års verksamhet och fortsatt ligga till grund för vidare prioritering. 

3.26.3 Delmål – framkomna resultat 

Kartläggning och värdering av tillgängligt underlag för direktverkan av kärnvapen. 

Enheten för kärnvapenfrågor förfogar över ett stort antal utländska (främst amerikanska) 

och svenska publikationer relaterade till kärnvapenverkan. Verksamheten 2018 har 

fokuserat på en genomgång av svenska publikationer utgivna av FOA, Försvarsstaben och 

Fortifikationsförvaltningen (Fortifikationsverket). Utöver en allmän genomgång av 

tillgängliga modeller för kärnvapenverkan har en fördjupad kartläggning av FOA:s tidigare 

försöksverksamhet vid Botele Udd genomförts, se Leveranser och övriga publikationer 

nedan. 

Kartläggning av behovet av underlag. 

Den pågående planeringen av totalförsvaret har både ökat intresset för och behovet av 

underlag för direktverkan från kärnvapen. Nuvarande kunskapsnivå och typen av behov 

varierar avsevärt både inom totalförsvaret som helhet och inom olika grenar av 

Försvarsmakten. Tydligt är dock att behovet av underlag är heltäckande i den bemärkelsen 

att alla verkansformer berörs av flertalet frågeställningar. Det tillgängliga underlaget för 

direktverkan behandlar dock främst effekter på längre avstånd från detonationen. Det finns 

således ett generellt behov av att närmare undersöka verkan i det absoluta närområdet kring 

detonationen, t.ex. vid direktträff mot en hårdgjord anläggning. Detta behov har även 

framkommit i samtal med både Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Vidare samtal 

med Försvarsmakten har även understrukit behovet av underlag för bedömning av verkan 

från joniserande initialstrålning och elektromagnetisk puls. 

En rapport som översiktligt beskriver direktverkan från kärnvapen. 

En beskrivning av samtliga verkansformer samt beräkning av motsvarande verkan har 

sammanställts och införlivats i Försvarsmaktens Handbok CBRN Stabstjänst (H CBRN 

Stab), se Leveranser och övriga publikationer nedan. 

Prioritering av verksamheten. 

Kartläggningarna av tillgängligt underlag för direktverkan samt behovet av underlag pekar 

på att följande områden bör prioriteras inom projektet: 

 Fortsatt kartläggning och värdering av tillgängligt underlag för direktverkan av 

kärnvapen 

 Direktverkan från kärnvapen i det absoluta närområdet kring detonationen (stötvåg, 

joniserande initialstrålning, värmestrålning, elektromagnetisk puls) 

 Verkan från joniserande initialstrålning 

 Verkan från elektromagnetisk puls 

 Genomförande av prioriterad verksamhet (i mån av tid och resurser) 
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Med bakgrund av ovan prioriterade områden inleddes följande studier 2018: 

 Modellering av eldklot under det tidiga skedet av en markdetonation. 

 Uppskattning av absorberad dos från joniserande initialstrålning i anläggning under 

mark. 

 Kartläggning och värdering av underlag för verkan från elektromagnetisk puls. 

3.26.4 Leveranser och övriga publikationer 

Följande leveranser och rapporter har genomförts i projektet 2018: 

 Roger Berglund & Tobias Carlberg, Botele Udd – anläggningen och dess 

provbänkar, FOI-RH, under tryckning. 

 Martin Goliath & Daniel Sunhede, Beräkning av kärnvapenverkan, kapitel i 

Försvarsmaktens Handbok CBRN Stabstjänst (H CBRN Stab). 

 Karin Andgren, Direktverkan – joniserande initialstålning, FOI-D, under tryckning. 

3.26.5 Samarbete och nyttiggörande 

Utöver ovanstående leveranser har kunskap inom projektet delgetts genom att ett antal 

presentationer under 2018: 

 Fredrik Nielsen & Daniel Sunhede, Nordkoreas kärntekniska program och 

konsekvenser av kärnvapenanvändning. Utbildning på Livgardet för officerare vid 

Neutral Nations Supervisory Commission på Koreahalvön (2018-02-06). 

 Martin Goliath, Daniel Sunhede & Mattias Waldenvik, Verkan av kärnvapen. 

Presentation och räkneövningar vid FMTIS Fortfältövning 2018 (2018-04-24 – 

2018-04-26). 

 Daniel Sunhede, Kärnvapenverkan i vatten. Presentation vid Marinens Inre Strid 

Seminarium 2018 (2018-11-28). 

FOI deltar inom projektets verksamhet även i Centrala beredningsgruppen 

elektromagnetiska hot (CBG EM-hot). 
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1 Forskningsområdets omfattning och 

inriktning  
För Utrikesdepartementets behov av kemisk, biologisk, radioaktiv och nukleär (CBRN) 

kompetens sker kunskapsuppbyggnad rörande utveckling av tekniskt stöd och vetenskapliga 

metoder för att verifiera efterlevnaden av olika nedrustnings- och provstoppsavtal, som ett 

led i Sveriges ansträngningar att bidra självständigt och konstruktivt till internationella 

samfundets nedrustnings- och ickespridningssträvanden. För att bedriva denna forskning 

erhåller FOI ett anslag från Utrikesdepartementet (anslag 1:6 ap.4) tillsammans med ett 

anslag från Försvarsdepartementet (anslag 1:9 ap.2 ) Dessa båda anslag utgör huvudsaklig 

finansiering av kunskapsuppbyggande verksamhet och infrastruktur inom CBRN-området 

och är en förutsättning för att kunna säkerställa långsiktig grundkompetens och infrastruktur 

inom området. Området omfattar även delområdena Rymdfrågor och Missilfrågor.  

Nedan beskrivs resultat för 2018 av den forskning som bedrivs med Utrikesdepartementet 

som uppdragsgivare.  
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2 Den nationella och internationella 

utvecklingen inom CBRN-området  

2.1 Hotet från massförstörelsevapen 

Fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) delar in staterna som är parter i avtalet i 

två grupper, kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike och 

övriga icke-kärnvapenstater som har förbundit sig att inte anskaffa, eller söka anskaffa, 

kärnvapen. Utöver de ovan nämnda de jure kärnvapenstater innehar även Indien, Pakistan, 

Israel och Nordkorea kärnvapen. I och med att de står utanför NPT benämns de ofta de facto 

kärnvapenstater. Ett antal icke-kärnvapenstater hänförs till gruppen tröskelländer när de 

innehar industriell förmåga och infrastruktur som möjliggör framställning av kärnvapen 

inom ett relativt kort tidsspann. Dit kan Tyskland, Japan och Iran räknas. Motiv, intentioner 

och säkerhetspolitiskt sammanhang gör att Iran också betraktas som ett riskland. I och med 

att USA under 2018 lämnade JCPOA, en multilateral överenskommelse ämnad åt att söka 

kontrollera Irans kärntekniska ambitioner, lever frågan om Iran och icke-spridning i allra 

högsta grad och det är oklart om de kvarvarande parterna i överenskommelsen kommer att 

kunna kontrollera utvecklingen.  

Rustningskontroll är i formell mening obefintlig utanför de bilaterala avtal som fortfarande 

finns mellan innehavarna av de största arsenalerna, USA och Ryssland. Rustningen 

fortsätter i Indien, Pakistan och Kina avseende numerär men framför allt mot nya förmågor. 

Detsamma gäller i princip även i Nordkorea men utvecklingen skiljer sig bl. a. genom att 

Nordkoreas inträde som de facto kärnvapenstat fortfarande är under utveckling och att den 

diplomatiska aktiviteten kopplad till denna utveckling befinner sig i ett formativt skede. 

Det rustningskontrollerande ramverk som utvecklades mellan USA och Sovjetunionen 

under 1980-talet omfattade Start-avtalet för strategiska kärnvapen, INF för s.k. Euro-

missiler och CFE för konventionella styrkor. Dessa avtal kompletterades dessutom av 

ABM-avtalet som begränsade parternas robotförsvar till högst två platser på det egna 

territoriet. ABM-avtalet sades upp av USA i början av detta århundrade motiverat av ett 

behov av att hantera ett framtida hot från Iran och Nordkorea, men har från rysk sida 

uppfattats som något som på sikt kommer att påverka den strategiska balansen och 

möjligheten till strategisk avskräckning. Utvecklingen mellan parterna har försämrats under 

det senaste årtiondet vilket kan illustreras med den ökade betoningen på kärnvapen i den 

amerikanska Nuclear Posture Review som offentliggjordes 2018 och den rad av nya 

vapenbärare för kärnvapen som presenterades i ett tal av President Putin några veckor 

senare. USA anklagar Ryssland för att bryta mot INF-avtalet och framtiden för det Nya 

startavtalet, som trädde i kraft 2011 och löper ut 2021, förefaller allt mer osäker.   

Kemiska, biologiska och kärnvapen omfattas av internationella konventioner1 med mer eller 

mindre effektiv kontroll av hur konventionerna efterlevs. Flera stater i strid med gällande 

konventioner, har med sitt agerande visat på att program för dessa vapen fortsatt utvecklas. 

Detta innebär även en risk för att kunskap och materiel sprids från dessa länder till nya 

aktörer, både statliga och icke-statliga. 

Flera av de regioner och länder som under 2018 utmanat det säkerhetspolitiska läget har en 

historik inom biologisk (B) och kemisk (C) vapenutveckling. Den pågående 

Mellanösternkonflikten har gett upphov till många frågetecken avseende C-vapenaktiviteter 

från inblandade aktörer. Såväl den syriska regimen som oppositionella grupper har anklagats 

föra att använda kemiska vapen i Syrien under 2018. Syriska regimen, som utpekats som 

ansvariga, förnekar detta ansvar. En linje som understöds av bl. a. Ryssland. Störst inverkan 

på C-hotsutvecklingen av relevans för Sverige under 2018 torde vara kopplad till 

                                                 
1 För kärnvapen regleras endast icke-kärnvapenstaters kärnvapeninnehav och utveckling genom konventioner. 
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förgiftningarna med ett nervgift (Novichok) i Salisbury Storbritannien. Det är ett nervgift 

av militär grad som började utvecklas i Sovjetunionen. Storbritanniens anklagelser mot 

Rysslands inblandning i förgiftningarna, vilket stödjs av länder i väst, fördöms av Ryssland 

som drog igång en intensiv desinformationskampanj med alternativa hypoteser i ett försök 

att så tvivel över hur förgiftningarna inträffat. Händelsen utvecklades från lönnmordsförsök 

till ett exempel på en rysk vilseledningskampanj. Händelsen visar även på hur 

konsekvenserna av förekomst av denna typ av gift i det civila samhället sträcker sig längre 

än själva förgiftningarna. Det gäller såväl ekonomiska och psykosociala effekter som de 

möjliga hälsofaror som risk för sekundärexponering kan ge upphov till. De 

saneringsåtgärder som vidtogs var mycket omfattande. Rysslands alltmer offensiva 

framtoning mot USA, NATO och Europa observeras även i biosäkerhetssammanhang, med 

mer eller mindre direkt hänvisning till att biologiska vapen utvecklas i de 

säkerhetslaboratorier i forna sovjetstater vars uppbyggnad stöds av amerikanska biologiska 

säkerhetsinitiativ. Dessa aktiviteter exemplifierar bredden av aktuellt nyttjande av BC-

vapenproblematiken.  

Hotet från CBRN-terrorism har under de senaste åren främst manifesterats genom Daesh 

produktion och användning av kemiska stridsmedel i Irak och Syrien. Det har förekommit 

uppgifter om att även andra terrorgrupper i Syrien anskaffat och använt kemiska ämnen i 

konflikten. Kemiska stridsmedel och andra toxiska ämnen som använts av dessa aktörer har 

baserats på tillgängliga utgångskemikalier i området vilket begränsat aktörernas förmåga att 

orsaka omfattande konsekvenser med denna typ av vapen. I takt med Daesh minskade 

resurser och förmåga har uppgifter om terrorgruppens kemvapenanvändning i 

konfliktområdet avtagit. Med terrororganisationens globala nätverk, inflytande och 

propagandaverksamhet finns dock en risk för att enklare former av CBRN-attentat kan 

förekomma i andra regioner bland aktörer som sympatiserar med Daesh ideologi och 

målsättning. Under 2018 har avslöjade attentatsplaner i Europa, bl.a. med inslag av toxiska 

ämnen, indikerat praktisk vägledning och stöd från individer med koppling till Daesh. 

Denna form av aktivt och riktat operativt stöd för attentatsplanering via krypterade 

meddelandeapplikationer med inslag av toxiska ämnen, har även förekommit under 2017. 

Utveckling understryker den komplexitet som präglar detta problemområde där presumtiva 

individer i västländer kan erhålla tekniskt stöd för attentat med toxiska ämnen i 

oförutsägbara sammanhang och platser.  

I samband med internationella operationer löper svensk personal en viss risk att utsättas för 

incidenter med CBRN, vid attentat med kemiska och biologiska giftiga ämnen alternativt 

mot kemisk industri, eller genom oavsiktlig kemisk, biologisk eller radiologisk exponering. 

De senaste årens bekymmersamma utveckling av både statlig och icke-statlig användning 

av kemiska ämnen bidrar till att hotbilden i omvärlden och de regioner där svensk personal 

kan komma att vistas kontinuerligt bör analyseras, i syfte att åstadkomma riskreducerande 

åtgärder. 

Det kan vara svårt att kontrollera den legitima teknikutvecklingen och forskningens 

landvinningar. Det som gynnar civila tillämpningar kan också missbrukas för antagonistiska 

syften, s.k. dual-use-problematik. Olika åtgärder har vidtagits för att stärka icke-

spridningsarbetet och är inriktade både på att förhindra spridning av kunskap och material 

från etablerade till oönskade aktörer, statliga och icke-statliga, och för att försvåra för stater 

med offensiva ambitioner att anskaffa utrustning och material för sina potentiella program. 

Stater som drabbats av omfattande sanktioner, avseende dual-use-produkter, har möjlighet 

att etablera dolda handelsvägar för att ändå anskaffa strategiska produkter för sin industri 

och forskning. Samtidigt eftersträvar denna typ av länder att bli självförsörjande för kritiska 

produkter, vilket försämrar möjligheterna att kontrollera handel med denna typ av materiel. 

I takt med en ökning av kompetens och produktionskapacitet i utvecklingsländer där 

lagstiftning inom och efterlevnad av exportkontroll har en lägre prioritet än i västländerna, 

ökar risken för spridning av kritisk kunskap och materiel till offensiva aktörer.  

Inom det bioteknologiska och medicinska området har flera genombrott skett som påverkar 

förutsättningarna för utvecklingen av potentiella framtida BC-vapen. Ett sådant område är 
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genteknik, som exempelvis syntetisk biologi. Det är nu enklare än tidigare att modifiera, 

skapa nya, eller återskapa utrotade virus som orsakar sjukdomar som exempelvis 

smittkoppor eller spanska sjukan. Ännu så länge är detta dock förbehållet resursstarka 

aktörer. Att modifiera arvsmassan hos människor, djur och växter är inte längre en 

framtidsvision tack vare nyutvecklade, relativt enkla och billiga molekylära verktyg. Detta 

vetenskapliga fält är svårt att kontrollera på grund av dess dubbla karaktär (dual-use-

problemet) och olika åtgärder har vidtagits för att minska spridningsrisken. De är inriktade 

på att försvåra för nya aktörer att skaffa utrustning och material som kan ha ett syfte att 

etablera offensiva planer samt att försvåra arbetet för stater med offensiva ambitioner. 

Länder som tidigare bedrivit offensiv forskning och utveckling och som begränsar insynen 

i sin BC-relaterade forskning kan misstänkas ha ambitioner inom det offensiva området. 

Inom ett teknikstarkt och välfinansierat BC-program finns goda förutsättningar för att 

utveckla nya generationer av stridsmedel.  

Som medlem i EU anammar Sverige även fortsatt den EU-gemensamma synen avseende 

risken för att ickestatliga aktörer avsiktligt skulle sprida CBRN, men uppbyggande av 

beredskap mot CBRN har under lång tid primärt riktat sig mot hantering av olyckor och 

oavsiktlig smittspridning. Som ett komplement till de civila forskningsprogrammen pågår 

f.n. den s.k. förberedande åtgärden PADR (Preparatory Action Defence Research) inom 

försvarsforskningsområdet som syftar till att bana väg för det stora 

försvarsforskningsprogrammet EDF (European Defence Fund) som kommer att lanseras år 

2021 och omfattar både en forsknings- och utvecklingsdimension. Med anledning av den 

återupptagna totalförsvarsplaneringen sker förberedelser för förmågehöjningar utifrån 

beredskapsansvariga myndigheters olika perspektiv. Det finns än så länge ingen nationell 

strategi för hur det antagonistiska CBRN-hotet ska omhändertas i totalförsvarsplaneringen. 

Det är därför upp till enskilda myndigheter och övriga aktörer att själva bedöma om och i 

vilken grad detta ska ske. Givet de stora utmaningar aktörerna står inför i sina uppgifter i 

totalförsvarsplaneringen finns en risk att CBRN-problematiken inte beaktas i arbetet. 

2.2 Kärnvapen 

Efter det s.k. Nya startavtalet mellan USA och Ryssland 2011 har inga reella öppningar till 

fortsatta reduktioner av antalet kärnvapenstridsspetsar och vapenbärare förekommit. Detta 

beror delvis på att arsenalerna i USA och Ryssland nu är nere på nivåer som gör att övriga 

kärnvapenstaters kärnvapeninnehav behöver vägas in i större utsträckning än tidigare. 

Under 2018 har förutsättningarna för rustningskontroll mellan USA och Ryssland gått i 

motsatt riktning genom att det bilaterala INF-avtalet, som förbjuder en viss klass av robotar, 

är hotat eftersom Ryssland enligt USA bryter mot avtalet. Den amerikanska Nuclear Posture 

Review som publicerades under året inskärper betydelsen av kärnvapen för amerikansk del, 

och de nya ryska vapenbärare för kärnvapen som presenterades under 2018 illustrerar att 

minst lika stor vikt läggs vid kärnvapen i Ryssland. 

När det gäller såväl de jure som de facto kärnvapenstater i Asien, dvs. Kina, Indien, Pakistan 

och Nordkorea, konstateras att förutsättningarna för att inkludera dessa stater i någon form 

av nedrustning eller rustningskontroll inte har blivit bättre under året. I åtminstone de tre 

första staterna pågår en utveckling mot effektivare och mer diversifierade kärnvapen. 

Nordkorea genomförde under 2017 ett kärnladdningsprov som möjligen kan ha rört sig om 

en fusionsladdning, ”vätebomb”. Under 2018 har den politiska utvecklingen med 

närmanden mellan Nordkorea och USA, respektive mellan Nord- och Sydkorea ingett visst 

hopp om en politisk lösning, men vägen dit ter sig fortfarande lång. 

På icke-spridningsområdet har den tidsbegränsade överenskommelse, Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPoA), som 2015 slöts mellan Iran å ena sidan och ett antal stormakter å 

den andra, frånträtts av USA under 2018. Vad detta innebär för den kärntekniska 

utvecklingen i Iran, och de kvarvarande avtalsparternas möjligheter att upprätthålla 

intentionen med avtalet återstår att se. 
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2.3 Biologiska och kemiska vapen 

Politiseringen av debatten i OPCW (organisationen för förbud mot kemiska vapen) har 

fortsatt eskalera och det blir allt svårare att enas kring frågor. Till exempel fick OPCW 2019 
Programme and budget röstas igenom vid statspartskonferensen i december 2018. Under 

översynskonferensen 2018 var oenigheten så stor att inget slutdokument kunde antas. 

Den alltigenom överskuggande händelsen under året är incidenten där Sergei och Yulia 

Skripal i Storbritannien utsattes för ett mordförsök med en nervgas. Skripals överlevde men 

en kvinna som kom i kontakt med nervgasen omkom och stora delar av samhället Salisbury 

har fått saneras. Storbritannien hävdar att det var Ryssland som låg bakom attentatet och att 

de använt sig av en nervgas ingående i den grupp av nervgaser som brukar benämnas 

Novichoker. OPCW kunde genom sitt nätverk av designerade laboratorier, där FOI ingår, 

verifiera den kemiska strukturen samt konstatera att materialet var av hög kvalitet (s.k. 

military grade). För att minska hotet av detta kemiska stridsmedel lades ett förslag att 

införliva denna nya typ av nervgas i CWC och dess verifikationsregim av Kanada, 

Nederländerna och USA. Frågan kommer att behandlas under 2019 och väntas bli svår att 

få  gehör för av samtliga parter.  

Under 2018 anslöt sig den Palestinska staten till Kemvapenkonventionen som därmed har 

193 statsparter. Sydsudan deklarerade under statspartsmötet 2017 sin avsikt att ansluta så 

snart som möjligt men har ännu inte gjort så. Endast fyra länder står utanför konventionen; 

Egypten, Israel, Nordkorea och Sydsudan.  

Den enda återstående C-vapeninnehavaren av de ursprungliga deklarerade lagren är idag 

USA. Därmed har Albanien, Indien, Irak, Libyen, Ryssland, Sydkorea och Syrien avslutat 

destruktionen av sina deklarerade innehav. USA har destruerat drygt 91 % av ursprungligen 

28 000 deklarerade ton och 2023 anges som slutdatum. 

Det faktum att destruktionen av kemiska vapen nu närmar sig sitt slut medför att frågan om 

hur OPCW:s resurser ska användas framgent nu har aktualiseras. Ett beslut som togs under 

ett extrainsatt statspartsmöte i juni 2018, till följd av säkerhetsrådets låsningar, var att 

OPCW ska införa en attributionsmekanism som ska sammanställa information om vem som 

kan vara förövaren vid en händelse med kemiska vapen. Detta är helt nytt då OPCW tidigare 

endast verifierat att kemiska vapen använts och ansvarsfrågan överlämnats till 

säkerhetsrådet. Beslutet är politiskt känsligt och Ryssland har på alla sätt motsatt sig detta 

men blev nedröstad i frågan. Attributionsmekanismen kommer att verkställas under 2019 

men fortsatt komplicerad process är att vänta. 

Idag finns både civilt och militärt ett stort intresse för att utveckla CNS-acting chemicals, 

primärt avsedda för polisiär användning. Det saknas dock tillgänglig information om 

pågående program vilket skapat en oro för att sådan verksamhet ska generera nya typer av 

C-stridsmedel för antagonistiskt bruk. Sverige anslöt sig till den gruppering som officiellt 

uttrycker ett avståndstagande till att utveckla eller använda ämnen som påverkar det centrala 

nervsystemet, även polisiärt, i samband med CSP 2018.  

Inom Australiengruppen (AG) läggs allt mer fokus på att medvetandegöra industri och 

akademi om denna dubbelanvändningsproblematik. Särskilt arbetet gentemot akademin ses 

som synnerligen viktig då studenter och gästforskare från andra länder inte är något ovanligt. 

Dessutom är kulturen sådan i akademiska kretsar att all kunskap bör offentliggöras och 

spridas, en inställning som inte alltid är i harmoni med icke-spridningsarbetet. Ytterligare 

en strävan och utmaning inom AG-arbetet är att arbeta mer proaktivt än reaktivt när det 

gäller teknikutveckling. Problematiken ligger i att inte verka hämmande för industri och 

forskning men samtidigt verka för icke-spridning av dual-use-produkter och potentiella 

bioterror-agens. AG genomför kontinuerliga outreach-aktiviteter till icke-medlemsstater för 

att sprida kunskap om en effektiv exportkontroll, stödja uppbyggnaden av nationella 

regelverk på området och försöka förmå viktiga teknikproducerande stater att anamma AG:s 

exportkontrollregler. Särskilt Kina ses som en viktig samtalspartner eftersom de är en stor 

teknikproducent, men även knutpunkter för global handel som exempelvis Singapore och 
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Förenade Arabemiraten som också får återkommande besök av AG-delegationer. I detta 

sammanhang kan det vara värt att notera att Kina i BTWC-sammanhang aktivt ifrågasätter 

AG och har föreslagit upptagandet av en diskussion om en multilateral 

exportkontrollmekanism, vilket fått stöd från NAM-länder. 

Konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTWC) är nu uppe i 182 

statsparter sedan Palestina, Niue och Centralafrikanska Republiken anslutit till 

konventionen. Bland de stater som enbart signerat konventionen återfinns fortsatt bl.a. 

Egypten och Syrien. I kretsen av de fåtal stater som helt står utanför konventionen återfinns 

fortsatt Israel. 

2018 var första året som den nya intersessionella processen, beslutad vid statspartsmötet 

2017, genomfördes. Denna process består av fem tematiska expertmöten i augusti och ett 

statspartsmöte i december. De olika expertmötena fokuserade på: samverkan och assistans; 

utvecklingen inom relevant vetenskap och teknik med fokus på genom-editering; nationell 

implementering av statsparternas åtaganden; assistans, respons och beredskap för hantering 

av smittutbrott; institutionell förstärkning av BTWC. Resultatet blev att respektive 

expertmöte enbart enades om en procedurmässig rapport, och att varje ordförande 

sammanställde en mer detaljerad beskrivning av diskussionerna vilka lades som bilagor till 

rapporterna. 

Fördelar med den nya intersessionella processen är att diskussionerna inom expertmötena 

får mer kontinuitet och kan bygga på varandra över åren samt att arbetsbördan delas mellan 

ordförande för statspartsmötet och fem ordförandena för expertmötena. Därigenom finns 

potential för större framsteg. En nackdel blir att statspartsmötet nu behöver hantera fem 

separata rapporter för att expertmötenas diskussioner på ett sammantaget sätt ska kunna 

reflekteras i rapporten från statspartsmötet. 

Diskussionerna under 2018 har också berört det finansiella läget för BTWC. Som en följd 

av uteblivna eller försenade bidrag från statsparter reducerades statspartsmötet från fyra till 

tre formella mötesdagar samt en dag för informella konsultationer. Det beslutades under 

statspartsmötet att som en interim-åtgärd etablera en Working Capital Fund, vilken ska ses 

över vid Översynskonferensen 2021. Fonden ska byggas upp genom frivilliga bidrag och 

ska enbart användas för kortsiktig finansiering av mötesverksamheten inom BTWC samt 

ISU. Vidare ska verksamhetsplanering i högre grad baseras på de senaste årens faktiskt 

erhållna bidrag. 

Arbetet för att begränsa och motverka hoten från biologiska vapen kommer fortsättningsvis 

också att behandlas under globala initiativ för att motverka och möta hälsohot (t.ex. Global 

Health Security Agenda och Globala Partnerskapet) samt i verksamheter som bedrivs av 

internationella organisationer inom hälsoområdet (t.ex. WHO). Mycket av detta har bäring 

på BTWC. Sammantaget är arbetet fragmenterat och en betydande utmaning är därför att 

koordinera, och etablera samverkan, mellan alla de initiativ och verksamheter som skulle 

kunna bidra till en stärkt B-vapenkonvention. 

FN:s Generalsekreterarmekanism för utredning av påstådd användning av biologiska och 

kemiska vapen (GSM) är fortsatt aktuell och diskuteras inom BTWC, även om mekanismen 

ligger utanför dess ram. Framsteg har gjorts för att stärka den biologiska delen av GSM 

genom att etablera ett utbildnings- och träningskoncept i flera steg för experter och 

expertkonsulter. Vidare pågår diskussioner om hur tillgång till utrustning och logistik ska 

kunna säkerställas. Det fortsatta arbetet med att etablera ett laboratorienätverk kopplat till 

GSM har också gjort framsteg. Det pågår ett arbete för att skapa ett ramverk för att 

rapportera resultat från mikrobiologiska analyser i en utredningskontext, och ringtester för 

analys av prover har genomförts. Under 2018 har två sådana ringtester fokuserat på att 

genom högupplösande analys av mikrobiella organismers arvsmassa bidra med fakta till 

utredningen för att kunna skilja ett avsiktligt orsakat utbrott från ett naturligt utbrott. 

Laboratorier ingående i ett flertal olika nätverk, inkluderande det nuvarande GSM-

nätverket, deltog. Detta kan på sikt leda till en förstärkt mekanism genom ett utökat nätverk 

av GSM-laboratorier, både i antal och i fråga om geografisk spridning. 
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3 Projektvisa beskrivningar av genomförd 

verksamhet 
Viss verksamhet omfattar två projektdelar, ett uppdragsprojekt med fokus att ge direktstöd 

till UD och ett grundkompetensprojekt där fokus är långsiktig kompetensuppbyggnad inom 

området, men här redovisas de gemensamt. 

3.1 Kärnvapen 

3.1.1 Nationellt datacenter, NDC 

3.1.1.1 Syfte 

Nationellt datacentrum (NDC) hanterar och analyserar radionukliddata och seismiska data 

från mätstationer i Sverige och globalt. Syftet är att på grundval av mätdata erbjuda 

oberoende tekniska analyser av kärnvapenprov eller andra N-händelser i omvärlden. I 

dagsläget är huvudtillämpningen analys av data från och stöd till uppbyggnaden av det 

tekniska verifikationssystemet för CTBT. 

Verksamheten inom NDC-uppdraget stöds av ett projekt för långsiktig utveckling och 

bibehållande av erforderlig kompetens. 

3.1.1.2 Övergripande projektmål 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt samt ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges de övergripande målen för respektive projekt. 

Uppdrag 

 Enhetlig och integrerad analys av radionuklid- och seismiska data med hög grad av 

automatiskt stöd. 

 Relevant tekniskt stöd till CTBT:s genomförandeorganisation i uppbyggnaden och 

driften av verifikationssystemet för CTBT. 

 Drift av den seismiska stationen i Hagfors enligt åtagande. 

Grundkompetens 

 Bibehållande av en framskjuten position inom N-verifikation på basis av 

radionukliddata, särskilt avseende radioaktiva ädelgaser. 

 Ökad förmåga att karaktärisera och lokalisera källan till radionuklider och/eller 

seismiska signaler. 

3.1.1.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt samt ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018. 

Uppdrag 

Kvalificerad rutinmässig analys av data från det internationella nätverket för verifikation 

av CTBT. 

Den rutinmässiga analysen av data förfinas kontinuerligt genom regelbundna möten där 

händelser som avviker från rådande mönster tas upp, och undersöks i mån av tid. 

Verktyg för dataanalys och för lokalisering och karaktärisering av radionuklidkällor 

förbättras löpande. 
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Under 2018 har detaljerna i NDC:s radionuklidanalys diskuterats vid ett möte med brittiska 

AWE, som har motsvarande funktion i Storbritannien. Grunderna för löpande samarbete, 

t.ex. genom jämförelser av analyser av samma data, diskuterades. 

Aktivt deltagande i CTBT-relaterade möten och förhandlingar, framför allt avses tekniskt 

inriktat arbete inom ramen för den tekniska arbetsgruppen (WGB) inom den förberedande 
kommissionen för CTBT:s genomförandeorganisation (här kallad CTBTO). 

FOI har på UD:s uppdrag och i enlighet med UD:s instruktion representerat Sverige vid 

WGB:s sedvanliga två möten under året. I samband med WGB:s möten anordnas vanligtvis 

informella möten för att i större detalj diskutera och bereda tekniska frågor. I dessa har FOI 

aktivt deltagit och framför allt varit drivande inom utveckling och förbättring av 

xenonanalys inom CTBTO:s tekniska sekretariat. 

FOI har även deltagit i CTBTO:s utvärdering (inklusive ett möte i Paris) av 

analysalgoritmerna för det nya franska xenonsystemet Spalax NG.  

Grunderna för samarbete (analys och kunskapsuppbyggnad) med Norges NDC (drivs av 

Norsar) upprättade. 

Efter att regeringen godkänt FOI:s hemställan har ett avtal förhandlats fram och tillställts 

regeringen (Försvarsdepartementet) för godkännande. I avvaktan på tillåtelse att sluta 

avtalet fortgår samarbete på ad hoc-basis. 

Grundkompetens 

Vidare utvecklingar av prototypverktyg för fusion av radionuklid- och seismiska data. 

Vissa steg har tagits mot integrering av seismologiska analysresultat i den sammantagna 

analysen, liksom mot ökad integrering av atmosfärtransportberäkningar i densamma. 

Framstegen under 2018 har inte varit så stora som avsågs, framför allt på grund av resursbrist 

genom personalavgångar och omprioriteringar mot andra uppkomna uppdrag (SAUNA) och 

mer akuta uppgifter (xenonanalys). 

Inom projektet har prioriterats fortsatt utredning av systematiska fel i analys av beta-

gammaspektra från xenonprover. Detta arbete har resulterat i att det nu finns två 

analysmetoder som bedöms motsvara kraven, varav den en bedöms lämplig att driftsättas 

och rekommenderas för användning av t.ex. CTBTO. 

RN-källkaraktäristik. 

Inga framsteg har gjorts på detta område, av samma anledning som ovan.  

Seismologianalys: Färdig inventering av möjligheter/begränsningar samt 

parameteruppsättningar för särskiljande analys av vågformsdata. 

Omprioritering av detta mål har skett efter personalavgångar i början av året. Verksamheten 

har inriktats mot att rädda och skapa förutsättningar för att på längre sikt säkra och utveckla 

seismologianalysförmågan. 

3.1.1.4 Leveranser och övriga publikationer 

Rapportering från WGB:s möten (se ovan): FOI Memo 6380 och FOI Memo 6486. 

3.1.1.5 Samarbete och nyttiggörande 

Se ovan om samarbete med Norsar (Norge) och AWE (Storbritannien). I båda fallen förutses 

dels en förbättring av NDC-förmåga att analysera data och bedöma händelser som 

detekterats, dels tillgång till kompletterande bedömningsunderlag från andra kvalificerade 

analyscentra. 
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3.1.2 Kärnvapenverifikation 

3.1.2.1 Syfte 

Projektet hanterar detektionsteknologier för N-kopplade aktiviteter och syftar till att bidra 

med praktisk mätförmåga och kompetens inom avtalsverifikation för det fullständiga 

provstoppsavtalet (CTBT) och ett eventuellt framtida Fissile Material Cut-Off Treaty 

(FMCT).  

Verksamheten inom kärnvapenverifikation stöds av ett projekt för långsiktig utveckling och 

bibehållande av erforderlig kompetens. 

3.1.2.2 Övergripande projektmål 

Det övergripande projektmålet är att kunna hantera uppkomna frågor, av framförallt teknisk 

karaktär, kring verifikation av nedrustningsavtal. Fokus ligger främst inom området 

detektion och identifiering av radioaktiva ädelgaser, framförallt xenon. Projektets 

övergripande mål är att: 

 Förbättra och utveckla mätkapaciteten av xenon och möjligheten att genomföra 

mätningar även på mobila plattformar, 

 att kunna lämna stöd till uppbyggandet av CTBTO:s verifikationssystem, 

inkluderande teknologi- och konceptutveckling för On-Site Inspection (OSI),  

 genomföra omvärldsbevakning av bl.a. status och potentiella utvecklingsriktningar 

i medlems-/icke-medlemsstater vad gäller CTBT och FMCT.  

Projektet ger, i samarbete med NDC-projektet, stöd och rådgivning i tekniska frågor till UD 

vid arbete kring kärnvapenprov, CTBT och FMCT. 

3.1.2.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt samt ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018. 

Uppdrag 

Genomförd studie av gasprocessen för SAUNA- CUBE. Genomförs som stöd till SAUNA-
utvecklingsprojektet. 

En studie av gasprocessen för SAUNA CUBE har genomförts som stöd till SAUNA CUBE-

projektet och arbetet har resulterat i en första fungerande prototyp för gasprocessen. Inom 

projektet har man även stöttat vid certifieringstester, och mjukvaruutveckling av SAUNA III 

-systemet vilket resulterade i en godkänd 6 månaders testperiod i FOI:s lokaler. Nästa steg 

är testandet av den första industriprotypen i fält innan systemet är godkänt att användas inom 

CTBTO:s nätverk.  

Reguljär omvärldsbevakning av bl.a. status och potentiella utvecklingsriktningar i 
medlems-/icke-medlemsstater vad gäller CTBT och FMCT. 

Det här är en del av det kontinuerliga arbetet men inga speciella insatser gjordes inom 

projektet för att stödja det här målet under 2018.   

Överlappande mål för uppdrag och grundkompetens. 

Iordningställa ädelgaslaboratoriet som mätresurs.  

Arbetet har fortsatt mot det långsiktiga målet att iordningställa ädelgaslaboratoriet som 

mätresurs, med syfte att på lång sikt förbättra användandet av SAUNA lab-system globalt. 

Under 2018 har FOI deltagit i två stycken proficiency test exercises (PTE) anordnade av 

CTBTO samt gått igenom och kalibrerat om gasdelen av systemet för att förbättra 

datakvalitén. En ny detektor har köpts in för att ersätta en äldre. 
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En mätkampanj av xenon i markgas skall genomföras under året samt att förbättra 

provtagningstekniken för xenon i markgas och producera 2 enheter för marktagning att 
användas vi markgaskampanjer.  

På grund av begränsade resurser har ingen mätkampanj av xenon i markgas genomförts 

under året. Det och att förbättra provtagningstekniken för xenon i markgas, inkluderande att 

producera två enheter för marktagning att användas vid markgaskampanjer, har prioriterats 

om till 2019. Målet med dessa mätkampanjer är att utöka förståelsen för den naturliga 

bakgrunden av ädelgaser i markgas. Resultat från mätkampanjen 2016 publicerades under 

2018, se nästa sektion. 

Grundkompetens 

Bibehållen kunskapsnivå om den aktuella statusen och framtida utveckling inom 

ädelgasdetektionsteknologin internationellt. 

Det här är en del av det kontinuerliga arbetet och består av att upprätthålla kunskapsnivån 

genom att följa aktuell forskning genom konferenser samt publikationer. Inget deltagande i 

konferenser stöddes av projektet under 2018. 

3.1.2.4 Leveranser och övriga publikationer 

 En färdig gasprocess för SAUNA CUBE-systemet har tagits fram tillsammans med 

SAUNA CUBE-projektet, vilket kommer att rapporteras under 2019. 

En vetenskaplig publikation har publicerats under året: 

 Measurement of radioxenon and radioargon in air from soil with elevated uranium 

concentration. J. Kastlander, M. Aldener, T. Fritioff, L. Raghoo, R. Purtschert,  J. 

Env. Radioactivity, 2019, FOI-S--5922—SE. 

3.1.2.5 Samarbete och nyttiggörande 

Kärnvapenverifikation har samarbetat med SAUNA CUBE-projektet vilket bl.a. har 

resulterat i en fungerande prototyp av gasprocessen under 2018. Projektet samarbetar 

löpande med NDC-projektet för att dra nytta av synergier mellan projekten. 

Ett samarbete pågår med universitet i Bern gällande fältmätningar av argon och xenon i 

markgas, syftet är att fortsätta samarbetet under kommande fältkampanjer för att ge oss 

möjligheten att mäta radioaktiv argon. Det är en kapacitet som FOI inte har men universitet 

i Bern är världsledande på. 

3.1.3 Utveckling av nästa generations SAUNA-system 

3.1.3.1 Syfte 

Projektet syftar till att befästa och säkerställa Sveriges ledande position inom området 

detektion av ädelgaser från kärnvapenprov och andra processer som involverar fission av 

nukleärt material.  

Projektet  

 gör att FOI kan leverera bedömningar av hög kvalitet till regeringskansliet,  

 bidrar till att förbättra CTBT:s verifikationssystem, 

 tydliggör en efterfrågad svensk långsiktig satsning på området. 

3.1.3.2 Övergripande projektmål 

Att utveckla nästa generations SAUNA-system för detektion av radioxenon, baserat på ett 

s.k. Array-koncept, som består av ett flertal ihopkopplade mindre enheter (SAUNA CUBE). 

Systemet kommer att ge förbättrad detektions-, lokaliserings-, och kategoriseringsförmåga 

jämfört med de system som existerar idag. 
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3.1.3.3 Delmål – framkomna resultat 

Nedan anges delmålen för projektet samt resultat av dessa för 2018. 

SAUNA CUBE Prototyp på TRL-nivå 4-5 producerad.  

Konstruktion och produktion av en SAUNA CUBE-prototyp har genomförts. Prototypen 

omfattar moduler för insamling, provberedning som monterats på laboratoriebänk (TRL-4). 

Den funktionsprincip som valdes är till stora delar baserad på resultat från det tidigare 

projektet SAUNA-III, anpassad till det nya konceptet, som karaktäriseras av få 

komponenter, hög tillförlitlighet och låg tillverkningskostnad. Prototypen har tillverkats på 

FOI. Parallellt har ett nytt blyskydd för detektorn konstruerats och tillverkats.  

Dokumenterad test av prototypen genomförd.  

En serie försök har genomförts med prototypen för insamling och provberedning. Resultaten 

visar att systemet uppfyller den angivna kravspecifikationen. Systemet producerar stabilt 

xenon på samma nivå som det betydligt komplexare och dyrare systemet SAUNA II, som 

idag är globalt installerat på nästan 40 platser. Det nya blyskyddet har också validerats, och 

uppfyller även det kraven.  

Design av fältprototyp (TRL 6 ) påbörjad. 

Parallellt med upprättandet av laboratorieprototypen, har design av den första 

industriprototypen genomförts, och är i princip färdig. Arbetet har skett i samarbete med 

den tänkta tillverkaren, och har fått draghjälp av ett anslag från Vinnova till 

systemtillverkaren.   

Vidareutveckling SAUNA III. 

Parallellt med arbetet på SAUNA CUBE har viss vidareutveckling av mjukvaran på 

SAUNA III genomförts. 

3.1.3.4 Leveranser och övriga publikationer 

Muntliga dragningar för uppdragsgivaren har genomförts.  Projektets resultat har 

presenterats vid internationella konferenser och workshops, bl.a. INGE-2017 (International 

Noble Gas Experiment workshop). 

3.1.3.5 Samarbete och nyttiggörande 

Nära samarbete har skett med den tänkta tillverkaren, i syfte att underlätta produktionen av 

den första industriprototypen, som skall stå färdig i maj 2019. Vidare har projektarbetet skett 

i samverkan med projektet Kärnvapenverifikation. 

3.1.4 Nedrustning och icke-spridning - Kärnvapen 

3.1.4.1 Syfte 

Verksamhetsområdet Kärnvapennedrustning och icke-spridning bistår 

Utrikesdepartementet (UD), och vid behov även övriga Regeringskansliet (RK), med 

teknisk expertis och tekniska bedömningar gällande nedrustning, icke-spridning och 

internationell exportkontroll med avseende på kärnvapen. 

3.1.4.2 Övergripande projektmål 

Verksamhetens övergripande mål är att ge relevanta tekniska bedömningar med avseende 

på kärnvapenfrågor, speciellt sådana frågor som har bäring på nedrustning, icke-spridning 

och/eller internationell exportkontroll. Dessa tekniska aspekter, och tillhörande 

bedömningar, har i förlängningen ofta en politisk dimension och projektets underlag kan i 

mån av behov utgöra underlag för svenska ställningstaganden 
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3.1.4.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt samt ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018. 

Uppdrag: 

Tekniskt arbete inom det multilaterala arbetet med nedrustningsverifikation i den andra 

fasen av IPNDV (International Partnership for Nuclear Disarmament Verification).  

Under år 2018 fortsatte projektet att, tillsammans med USA, leda den tekniska 

arbetsgruppen inom IPNDV. Tre möten arrangerades under året, med deltagande av UD i 

två av dessa. 

Tekniskt arbete inom fyrparts-samarbetet ”Quad” (USA, Storbritannien, Norge och SE) för 
verifikation av nedrustning.  

Årets arbete präglades framförallt av att summera den övning som genomfördes under år 

2017, samt planera för den fortsatta verksamheten fram till NPT:s översynskonferens på 

våren 2020.   

Så kallade riskländers kärntekniska program, studier som planerades bedrivas såväl enbart 
inom projektet som i samarbete med andra, relevanta myndigheter.  

Under året levererades ett flertal myndighetsgemensamma rapporter till UD, och 

verksamheten deltog också i flera olika diskussioner med UD om de tekniska 

förutsättningarna för en verifierbar nedrustning av Nordkoreas kärnvapenprogram.   

Fortsatt arbete och ordförandeskap i NSG:s tekniska arbetsgrupp (TEG, Technical Expert 
Group).  

Under år 2018 var det två mötestillfällen plus plenarveckan, och fyra antal tekniska 

förändringar av NSG:s exportkontrollista antogs under året. 

Utöver dessa planerade aktiviteter tillkom under år 2018 ett ökat fokus på omvärldsfrågor 

med bäring på kärnvapennedrustning. Speciellt var projektet verksamt i diskussioner kring 

olika svenska förslag som kan bidra till en framgångsrik översynscykel för NPT, samt frågor 

kring det s.k. INF-avtalet mellan USA och Ryssland. 

Grundkompetens: 

Nedrustningsverifikation, specifikt det bilaterala samarbetet med UK gällande dels 

identifiering av explosivämnen medelst NQR-metoden och dels förutsättningarna för hur 

olika klasser av anläggningar påverkar möjligheterna att verifiera demontering av en 
kärnladdning i flera separata komponenter.  

Under år 2018 användes NQR för att identifiera både HMX och RDX, och studierna av 

anläggningar färdigställdes och en sammanfattande, teknisk rapport påbörjades.  

Delar av fyrparts-samarbetet Quad (US, UK, NO och SE) kan komma att ske inom 

grundkompetensen, beroende på hur samarbetet utvecklas under innevarande år.  

Så skedde också, speciellt avseende den sammanfattande rapport från övningen som 

färdigställdes under året. 

Fortsatt utvecklande av teoretiska metoder för produktionsberäkning av 

kärnvapenrelevanta material i s.k. risk-länder.  

Två riskländers produktion av sådana material genomfördes och jämfördes med andra, 

utomstående beräkningar. 

Fördjupade bedömningar av svenska nedrustningsinitiativ, med särskilt fokus på deras 

tekniska implikationer och möjligheter till verifikation.  

Detta delmål kunde användas inom uppdragsdelen för frågor rörande bl.a. INF-avtalet och 

existerande förslag kring s.k. de-alerting. 
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3.1.4.4 Leveranser och övriga publikationer 

Verksamheten har primärt direkta diskussioner med uppdragsgivaren, såväl muntligen som 

medelst e-post. Under år 2018 levererades även fyra rapporter (FOI Memo 6363, 6400, 6534 

och 6590) liksom några myndighetsgemensamma rapporter till uppdragsgivaren. 

3.1.4.5 Samarbete och nyttiggörande 

Sverige har en stark profil med ett relativt sett stort internationellt inflytande i nedrustnings- 

och icke-spridningsfrågor och ses som en trovärdig part i avtalsförhandlingar på området. 

Tekniskt expertarbete med bäring på nedrustning av kärnvapen bidrar till att stärka Sveriges 

konstruktiva och konkreta roll inom kärnvapennedrustning; projektets syfte är att vara en 

pusselbit i detta arbete.  

Expertutlåtanden om kärnteknisk verksamhet och möjliga kopplingar till utveckling av 

kärnvapen i både icke-kärnvapenstater och kärnvapenstater utgör underlag för Sveriges 

uppfattning om spridningsrisker, stärker möjligheten för Sverige att fatta nationella, 

oberoende beslut och att bidra till lämpliga internationella åtgärder. 

Deltagande med expertkompetens i det internationella exportkontrollarbetet inom 

exportkontrollregimer som NSG bidrar ytterligare till Sveriges anseende och trovärdighet 

på området icke-spridning, samtidigt som det bidrar till FOI:s kontaktytor med 

internationella experter och egen kunskapsuppbyggnad – vilket även används i andra 

relevanta sammanhang. 

Beträffande samarbeten så sker huvuddelen av verksamheten tillsammans med UD, varför 

uppdragsgivaren också är den största samarbetspartnern. Utöver det sker samarbeten med 

andra, relevanta myndigheter samt med tekniska experter från andra länder där projektet 

deltar (framförallt nedrustningsverifikation och internationell exportkontroll). 

3.1.5 Kärnladdningsfysik 

3.1.5.1 Syfte 

Att fungera som kompetensinnehavare och utvecklare vad gäller tekniska kunskaper rörande 

kärnladdningar och utgöra en kunskapsbas för övrig verksamhet, speciellt hotbedömning 

och spridningsfrågor. Projektet utgör den huvudsakliga nationella kompetensresursen för 

frågor relaterade till kärnladdningar. 

Att vidmakthålla och förbättra förmågan att göra oberoende tekniska bedömningar av 

kärnvapenfrågor. Detta tillgodoses dels genom att följa utvecklingen i kärnvapenstaterna 

(främst USA och Ryssland) och dels genom att fördjupa kunskapen och förståelsen om 

relevanta områden av fysiken; samt därigenom. 

Att tillämpa kunnandet om kärnladdningar på relevanta frågeställningar hos andra 

verksamheter inom och utom myndigheten. Projektets kunskaper om kärnladdningsfysik 

utgör en i många avseenden unik källa som regelmässigt utnyttjas vid avtappning från 

projektet. 

Av dessa huvudsyften är det främst det sistnämnda som är av omedelbar nytta för kunden, 

medan övrig verksamhet är en grundförutsättning för att kunna ge denna avtappning och 

oberoende tekniska bedömning. 

3.1.5.2 Övergripande projektmål 

Projektets övergripande mål är att säkerställa och utveckla kunskap om kärnladdningar, 

relevant inom områden relaterade till kärnvapenfrågor, för att kunna tillhandahålla 

expertstöd inom hot-, icke-spridnings- och exportkontrollfrågor specifikt, samt 

kärnvapenfrågor generellt. 
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3.1.5.3 Delmål - framkomna resultat 

Inom projektet har under 2018 verksamhet kopplad till följande punkter genomförts: 

 Laddningars funktion 

 Laddningars verkansformer 

 Beräkningsmetoder 

 ICF/X-FEL roll hos P5 

3.1.5.4 Leveranser och övriga publikationer 

Resultat har kontinuerligt levererats i form av avtappning till andra projekt på enheten under 

året.  

3.1.5.5 Samarbeten och nyttiggörande 

Arbete inom projektet har möjliggjort leveranser från övriga projekt inom 

kompetensområdet till kunden. 

3.2 Biologiska vapen 

3.2.1 Nedrustning och icke-spridning – Biologiska vapen 

3.2.1.1 Syfte 

Genom att bistå UD med expertstöd bidrar projektets verksamhet till att Sverige är en aktiv 

aktör i nedrustnings-, icke-spridnings- och exportkontrollfrågor vad gäller biologiska 

ämnen, relaterade tekniker och teknikutveckling. 

3.2.1.2 Övergripande projektmål 

Projektets verksamhet ska medverka till att Sverige kan bidra med tekniskt avancerad 

kunskap under BTWC2- och AG3-relaterade möten, samt vid relaterade frågor i andra fora 

och vid frågor av ad hoc-karaktär.  

Projektets verksamhet bygger långsiktig strategisk kompetens åt UD gällande tekniska och 

vetenskapliga frågor. Kompetensuppbyggnaden säkerställer UD:s fortsatta tillgång till 

avancerad teknisk kompetens av relevans för arbetet inom framför allt BTWC- och AG-

arbetet. 

3.2.1.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett uppdragsprojekt samt ett grundkompetensprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018. 

Delmål för uppdragsprojektet under 2018 och resultat var att: 

Bistå UD med expertstöd vid BTWC- och AG-relaterade möten samt möten i andra 

relevanta fora 

Från projektet har FOI stöttat UD inför och under BTWC:s fem expertmöten och 

statspartsmötet. Inför statspartsmötet inkluderade FOI:s stöd bl. a. en sammanställning av 

ett nationellt bidrag till ett arbetsdokument rörande implementeringen av BTWC Artikel X. 

Vidare organiserade FOI tillsammans med tyska Robert Koch Institute (RKI), schweiziska 

Spiez Laboratory samt tyska och svenska UD ett sidoevent vid vilket en presentation gavs.  

                                                 
2 B-vapenkonventionen (Biological and Toxin Weapons Convention) 
3 Australiengruppen (The Australia Group) 
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Under 2018 har två möten inom AG genomförts där FOI deltagit med expertkunnande. 

Bland annat har FOI tagit ställning till och gjort bedömningar av förslag på förändringar vad 

gäller listor och text för exportkontroll som utarbetas inom AG:s verksamhet. FOI har 

granskat de ansökningar om AG-medlemskap som inkommit under året och lämnat 

synpunkter därom till UD-NIS.  

FOI har under 2018 även gett UD stöd i frågor relaterade till FN:s 

Generalsekreterarmekanism (UNSGM). Projektet deltog bl.a. i Globala Partnerskapets4 

Biosecurity Working Group-möte i januari/februari 2018 och presenterade där det arbete 

Sverige och FOI gör för att stärka UNSGM. 

Ge ad hoc-stöd till UD, efter behov, t.ex. genom att kommentera relevanta frågor 

Som exempel kan nämnas att FOI i ett memo framtaget inom projektet presenterade en 

genomlysning av svensk ambitionsnivå för Confidence Building Measures-rapporteringen 

(CBM-rapporteringen) till BTWC, i relation till andra europeiska länders. 

Rekommendationer gavs för hur svensk CBM-rapport kan förbättras, vilket resulterade i en 

ändrad layout för 2018 års CBM-rapport. 

Sammanställa FOI:s bidrag till svensk Confidence Building Measures-rapport (CBM-

rapport) och koordinera sammanställningen av Sveriges CBM 

FOI:s underlag till den årliga nationella CBM-rapporten till BTWC har sammanställts inom 

projektet, där också och sammanställning av samtliga svenska underlagslämnares bidrag 

skett. Under året har FOI även medverkat i att testa det nya elektroniska system som 

utarbetats av BTWC:s implementeringsenhet (ISU) för sammanställning och inlämning av 

CBM:s. 

Vidarebefordra information om nya trender och aktiviteter från BTWC- och AG-möten och 
andra fora till i första hand grundkompetensprojektet 

Information kring frågor som diskuterats vid BTWC-, AG- och andra relevanta möten har 

förmedlats till, i första hand grundkompetensprojektet, främst vid gemensamma 

projektmöten. Information av relevans för andra projekt har främst delats genom personliga 

kontakter.     

Bistå med att öka kunskapen inom UD-NIS avseende biologiska vapen och relaterade 

frågor, om UD så önskar. 

Under 2018 har UD inte efterfrågat några särskilda utbildningsinsatser för UD-personal 

avseende biologiska vapen och relaterade frågor. 

Delmål och resultat för grundkompetensprojektet under 2018 var: 

Att kontinuerligt förse uppdragsprojektet med underlag med sikte på bl.a. BTWC-möten, 
AG-plenarmötet sam AG:s NETTEM-möte under 2018. 

Under året har ett flertal aktiviteter genomförts för att följa vetenskapliga och tekniska 

framsteg samt den internationella debatten om teknikutvecklingens betydelse för 

säkerhetsfrågor kopplade till framförallt BTWC och AG. Projektet har genom 

omvärldsbevakning, riktade studier samt djupdiskussioner fördjupat kunskaperna inom ett 

antal valda områden som är aktuella inom BTWC och AG, som exempelvis relevant 

exportlagstiftning (EU), mandat och skyldigheter hos svenska myndigheter i frågor som rör 

BTWC och AG (bl. a. biosecurity), aktiviteter hos internationella sammanslutningar med 

verksamhet med relevans för BTWC och AG, forskning- och teknikutveckling samt etik- 

och policydiskussionen inom syntetisk biologi och mer specifikt inom genom-editering 

(CRISPR-tekniken) samt möjligheter till skydd mot smittämnen. Särskild vikt har under året 

                                                 
4 The Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction 
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lagts vid en nyligen publicerad rapport5 kring säkerhetsaspekter av syntetisk biologi. 

Ytterligare fördjupning av denna rapport och syntetisk biologi planeras för 2019. Kunskaper 

och insikter har kontinuerligt överförts till uppdragsprojektet, antingen muntligt vid 

gemensamma möten eller som skriftliga underlag, och då särskilt avseende frågor av 

relevans för BTWC:s expert- och statspartsmöten samt AG:s NETTEM- och plenarmöten. 

Information har också lämnats till andra för området relevanta FOI-interna projekt samt i 

diskussioner med olika svenska myndigheter.  

3.2.1.4 Leveranser och övriga publikationer 

BTWC Rapporter och underlag för BTWC arbetsdokument 

 Nationell CBM-rapport6 

 Nationellt bidrag till arbetsdokument7 inför BTWC:s statspartsmöte, ”International 
Activities of Global Partnership Member Countries related to Article X of the 

Biological and Toxin Weapons Convention”  

Presentationer 

 ”BSWG deliverable nr 4 and the UN Secretary General´s Mechanism”, presentation 

vid Globala Partnerskapets möte, januari/februari 2018 

 “Strengthening the UNSGM: From Trusted Laboratories to Trained Experts”, 

presentation vid ett sidoevent under BTWC:s statspartsmöte, december 2018 
FOI Memo 

 ”Minnesanteckningar från Australiengruppens plenarvecka 26-30 juni 2017”,  

FOI Memo H1900 

 ”Minnesanteckningar från Australiengruppens intersessionella möte mars 2018”, 

FOI Memo H1949 

 ”Minnesanteckningar från Australiengruppens plenarvecka, Paris, juni 2018”,  

FOI Memo H2014 

 “Confidence-Building Measures (CBM)-rapport för Sverige. Nuvarande 

ambitionsnivå och möjlighet att höja denna”, FOI Memo 5344 

 ”CRISPR- verktyg för redigering av gener. Pandoras ask?”, FOI Memo 6435 

3.2.1.5 Samarbete och nyttiggörande 

Sammantaget har fler personer (främst inom FOI, men även vid andra svenska myndigheter) 

blivit medvetandegjorda om och fördjupat sina kunskaper i aktuella frågor rörande 

nedrustning, icke-spridning och exportkontroll inom B-området. Detta har gett och fortsätter 

att ge UD bättre och snabbare tillgång till relevant information som bidrar till att Sverige 

ska kunna uppfylla sina internationella åtaganden inom området. Sverige kan därigenom 

också i ett internationellt perspektiv bidra till att risken för användning av biologiska vapen 

minskar och att konsekvenserna vid eventuell användning motverkas. 

Projektmedarbetare har under året även samverkat med internationella aktörer, t ex vid 

Wilton Park-konferensen ”International investigation of suspected deliberate bio-release: 

how to build operational capabilities?”. Denna konferens följdes av ett möte vid Foreign 

and Commonwealth Office (FCO), London för att diskutera UNSGM Action Plan. Där 

föreslogs att FOI och RKI ska samverka vid organisationen av en kommande UNSGM 

capstone-övning, vilket bestämts och diskuterats vid ett möte i Berlin. FOI var även inbjudet 

att delta i tredje Stockholm Security Conference (SSC 18) med temat ”Emerging 

technologies: Unseen connections, missing players, absent solutions”, anordnad av SIPRI. 

Under konferensen deltog medarbetare i flera sessioner; särskilt fokus var på sessionen ”Bio 

plus X” som rörde hur utvecklingen inom bioteknologin potentiellt kan påverka den globala 

säkerheten. 

                                                 
5 Biodefence in the Age of Synthetic Biology, National Academies of Sciences, USA. 
6 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/ 

420870195116C917C125829800315087/$file/BWC_CBM_2018_Sweden.pdf 
7 BWC/MSP/2018/WP.9 
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3.2.2 B-verifikation 

3.2.2.1 Syfte 

Projektets syfte är att genom uppbyggd kunskap och infrastruktur möjliggöra en oberoende 

mikrobiell forensisk operativ förmåga i Sverige för att tekniskt kunna bedöma anklagelser 

om otillåten användning av biologiska vapen, till nytta för det internationella samfundet. 

Projektet bidrar till att Sverige kan ta emot prover med mikrobiella forensiska 

frågeställningar för att bistå internationella utredningar om brott mot BTWC och relaterade 

konventioner, att Sverige får ett internationellt kontaktnätverk i det mikrobiella forensiska 

området, samt att UD får tekniskt expertstöd i frågor rörande BTWC och relaterade 

konventioner 

3.2.2.2 Övergripande projektmål 

Det övergripande projektmålet är att utveckla en oberoende mikrobiell forensisk operativ 

förmåga i Sverige för att tekniskt bedöma anklagelser om otillåten användning av biologiska 

vapen (verifikation inom ramen för B-vapenkonventionen, BTWC och FN:s 

generalsekreterarmekanism, UNSGM). 

3.2.2.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt och ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018. 

Uppdrag: 

Beskriva och internt tillgängliggöra protokoll på metoder för analys av biologiska ämnen i 

kontext av otillåten användning av biologiska vapen samt, 

Öka FOI:s förmåga att analysera DNA-sekvenseringsdata i kontext av otillåten användning 

av biologiska vapen. 

Under året påbörjades som planerat en organiserad dokumentation av bioinformatiska 

metoder i interna dokumentationssystem. Beskrivningen av genetiskt släktskap och 

ursprung för Francisella-stammar i FSC-databasen förbättrades. Endast två fall av tularemi 

noterades under året vid Norrlands Universitetssjukhus. Dessa sekvenserades förutom med 

den sedan några rutinmässiga nya sekvenseringstekniken från Illumina nu även med 

MinION från Oxford Nanopore, som ger längre läslängder än Illumina, för att få ett helt 

genom. Sekvenseringen av befintlig Francisella-kollektion var sparsam. Inköp av 

sekvenseringsmaterial gjordes för att kunna göra en större insats 2019, för att ytterligare 

stärka den världsunika databasen för den för BTWC högst relevanta tularemibakterien. Den 

planerade aktiviteten att beskriva och internt tillgängliggöra typningsmarkörer och 

typningsmetoder för fem till sex bakteriearter relevanta för BTWC utgick. Projektet deltog 

vid den internationella konferensen för tularemi i oktober i Montreal, Kanada med en poster 

angående typningsmarkörer och taxonomi för Francisella. 

Delta i konferenser och workshops samt delta i och utveckla internationella analytiska 
kontaktnätverk för främjande av kunskapsöverföring av teknisk kompetens inom det B-

forensiska området. 

FN:s Generalsekreterarmekanism för utredning av påstådd användning av biologiska och 

kemiska vapen (UNSGM) är fortsatt aktuell och diskuteras inom BTWC. Arbetet med att 

etablera ett laboratorienätverk kopplat till UNSGM fortsatte under 2018. FOI stöttade som 

planerat det danska tekniska universitetet (DTU) med utformning av tre bioinformatiska 

forensiska ringtest (laboratory confidence building exercise) i koordinering med UNODA 

och deltog framgångsrikt i det första och andra ringtestet av tre planerade. I det första 

ringtestet hade FOI 4:e bästa resultat av 64 deltagande laboratorier från sex världsdelar, 

endast slagna av Slovenien, Kina och Norge. Preliminära resultat från andra ringtestet visar 

även där på hög scoring. Arbetet för att stärka UNSGM, där bl. a. ringtesten och nätverket 

ingår, presenterades vid tre tillfällen i samarbete med projektet Nedrustning och icke-



FOI ÅRSREDOVISNING 2018  DNR: FOI-2019-241  

                       Bilaga 2 

 

Sida 20 av 28 

spridning, Biologiska vapen: vid Global Partnership Biosecurity Working Group-möte i 

januari/februari 2018, vid B-laboratorienätverksmötet i september i Spiez, Schweiz och vid 

ett sidoevent vid statspartsmötet i december. FOI deltog också i en utvärdering av 2017 års 

ringtest från Robert Koch Institutet (RKI) i Berlin ringtest rörande FOI:s 

modellorganismbakterie Francisella tularensis där vi avgick med högsta betyg i genomfört 

ringtest. I september deltog FOI vid det numera årliga UNSGM B-laboratorienätverksmötet 

i Spiez, Schweiz. Där framkom bl. a. att RKI fått vidare finansiering för ytterligare ringtest 

på bakterier, virus och toxiner under 2018-2020. RKI:s ringtest för Yersinia pestis avstod 

FOI från då det inte bedömdes bidra till en ökad analysförmåga då det var snarlikt det 

föregående genomförda testet för Francisella tularensis. En avgörande faktor i en eventuell 

UNSGM-utredning är att spåra provets ursprung och avgöra om det är naturligt 

förekommande eller inte, vilket är det andra steget i den forensiska analystrappan 

(identifiering-karakterisering-attribuering). För att göra detta krävs bl.a. djup teknisk 

kunskap. En viktig hörnsten i B-verifikationsprojektets verksamhet är att följa och 

implementera teknikutveckling inom DNA-sekvensering inklusive analysmetoder som 

maskininlärning. Kompetensutveckling har skett med ett fortsatt fokus på 

sekvenseringstekniker, med två tydliga huvudfokus: amplikon- och helgenomsekvensering. 

Ringtesten, beskrivna i föregående resultatdel, bidrar till största del till det första steget- 

identifiering. 

 

Grundkompetens: 

Metodutveckling för att kunna spåra källan(orna) till ett okänt biologiskt prov där DNA 

ifrån mikroorganismer i provet har extraherats och sekvenserats (engelska: source 
tracking). 

Genom att studera avloppskontamination av råvatten (som används till att producera 

dricksvatten) undersöktes vår förmåga att spåra dels källa och tidpunkt hos en förorening. 

Ett försök genomfördes under 2018 där spikning av råvatten från olika vattentäkter i Umeå 

närområde med avlopp där proverna fick stå och sekvenserades efter olika antal dagar för 

att undersöka hur avloppsföroreningen bröts ner. Bakterieprofilerna som erhölls visade på 

en tydlig förändring över tid, vilket gör att vi kan uppskatta hur länge en förorening legat i 

vattnet. Att kunna uttala sig om tidpunkt för en kontamination har ett viktigt forensiskt värde 

som kan styrka eller försvaga olika hypoteser om ursprung av kontaminationen. Sådan 

information kan även vara väldigt värdefull i att länka en kontamination med en fysisk källa. 

Dessutom undersöktes också hur stor påverkan bakgrunden har för effektiviteten hos 

mikrobiell källspårning: ju mer information om en vattentäkt som finns tillgänglig ju mer 

ökar möjligheterna att detektera kontaminationer och minska risken för falska positiva 

detektioner. Denna studie har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften 

Frontiers in Microbiology. Resultaten presenterades även vid Nordisk 

dricksvattenkonferens (NORDIWA 2018) i juni i Oslo. 

Utveckling av MinION sekvensering av universellt förekommande gener, som exempelvis 

16S rRNA för bakterier och 18S rRNA för eukaryoter med hög sekvenseringssäkerhet. 

För att förbättra identifieringssteget på komplexa prover, som exempelvis vatten, jord och 

luft, ingår utveckling av MinION-sekvensering av universellt förekommande gener. Ett 

försök genomfördes där råvatten och behandlat vatten sekvenserades med hela 16S rRNA 

genen som target för att plocka upp hela bakteriesamhället i vattnen. Ett stort antal 

läslängder genererades, dock så var de flesta fragmenterade. Alltså behöver metoden 

optimeras för att användas för källspårning på komplexa miljöprover med hundra till 

tusentals organismer. Fortsatt utveckling av denna metodik är viktig för att kunna öka 

upplösningen i attribueringssteget via källspårninganalyser. 

Metodutveckling av attribuering och källspårning av en agensspecifik bakteriepopulation 

samt framtagande av resultatvärden för hypotesprövningar. 
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Arbetet med det tredje steget, attribuering, innefattar för projektet att bidra med 

forskningsresultat för tillämpning i ett juridiskt hållbart rapporteringssystem för 

mikrobiologiska analyser av biologiska vapen, vilket idag är outvecklat världen över. FOI 

verkar aktivt för att utveckla ett gemensamt ramverk för att rapportera resultat från 

mikrobiologiska analyser i en UNSGM-utredningskontext tillsammans med Nationellt 

Forensiskt Centrum (NFC) i Linköping och Netherlands Forensic Institute (NFI). En metod 

för att spåra odlingsursprung av bakteriepopulationer har tagits fram där olika typer av data 

baserat på olika spektra av mutationer. Dessa mutationer används som fingeravtryck för att 

särskilja odlingsursprung. Metoden är utprovat på två dataset, dels genom labspecifika 

odlingar av harpestbakterien F. tularensis och dels livsmedelssmitta i glass av Listeriosis 

(L. monocytogenes). Detta är en viktig pusselbit i att utveckla en attribueringsmetod som 

ska kunna användas i rättegångar som exempelvis att lägga fram bevis av brott mot BTWC. 

Ett manuskript som beskriver detta är för närvarande under granskning i den vetenskapliga 

tidskriften Forensic Science International. Dessutom presenterades dessa forskningsresultat 

vid den stora Europeiska forensiska konferensen EAFS i augusti 2018 i Lyon, Frankrike.  

Förbereda ringtest inom UNSGM-nätverket med avseende på metodik (som exempelvis 

sekvenserings- och provupparbetningsmetoder). 

Se texten under Uppdrag delmål ” Delta i konferenser och workshops samt delta i och 
utveckla internationella analytiska kontaktnätverk för främjande av kunskapsöverföring av 

teknisk kompetens inom det B-forensiska området.” 

3.2.2.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Muntlig presentation på UD i augusti. 

 Publikation ”Accounting for Bacterial Overlap Between Raw Water Counities and 

Contaminating Sources Improves the Accuracy of Signature-Based Microbial 
Source Tracking”, Hägglund et al. FOI-S--5967--SE. 

www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2018.02364/full 

3.2.2.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektets verksamhet nyttiggörs genom att Sverige kan ta emot prover med B-forensiska 

frågeställningar för att bistå internationella utredningar om brott mot BTWC och relaterade 

konventioner, att Sverige får ett internationellt kontaktnätverk i det B-forensiska området, 

samt att UD får tekniskt expertstöd i frågor rörande BTWC och relaterade konventioner. 

Kompetens utvecklas för att tekniskt bedöma anklagelser om avsiktlig användning av 

biologiska vapen (verifikation). Med detta följer en ökad förmåga att särskilja avsiktlig 

spridning av smittämnen från naturliga smittutbrott, både för människor och för boskap. Det 

innebär också att förmåga byggs för att kunna bedöma tekniker för att verifiera illegitim 

användning av biologiska vapen. Kompetensen kan sedan användas för att bistå och förklara 

för UD vilka begränsningar och möjligheter som avtalsdiskussioner och avtalstexter innebär 

och hur man kan verifiera eller inte verifiera att avtalen följs. Långsiktigt byggs en 

oberoende operativ förmåga att analysera prover inom ramen för BTWC och FN:s 

generalsekreterarmekanism (UNSGM). Utvecklingen av FOI:s oberoende operativa 

mikrobiella forensiska förmåga stöds till stor del av de Fö-finansierade FOI-projekten; 

Metoder för operativt stöd B och Teknikutveckling B samt externa projekt. 

Inom projektet har man samarbetat med det EU/EDA-finansierade projektet B2Forensics 

som startades under 2016 med inriktning mot analys av komplexa prover, där FOI har en 

framträdande roll. Inom detta projekt genereras intressant data som kommer 

verifikationsprojektet till nytta, t.ex. att jämföra amplikon och den s.k. shotgun 

sekvenseringstekniken. Även aktiviteter inom Nationella Forensiska CBRNE-nätverket, där 

bl. a. polisens Nationella Forensiska Centrum (NFC) ingår, kommer fortsättningsvis vara 

projektets verksamhet till nytta. I och med NFC:s kompetens inom bevisvärdering och 

erfarenhet att presentera resultatvärderingsanalyser vid rättegångar är det en mycket viktig 

http://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2018.02364/full
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samarbetspartner för oss. Detta ger oss ökade möjligheter att förstå vilka krav som måste 

ställas på laboratorier och metoder för att kunna påvisa biologiska brott, vilket är analogt 

med tankarna kring verifiering av brott mot BTWC. Samarbete med svenska myndigheter 

som Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, ser vi som strategiska för att 

stärka FOI:s roll inom forensik och bevisvärdering på B-området och därmed Sveriges 

beredskapsförmåga att ta emot prover från internationella utredningar om brott mot BTWC 

med forensiska frågeställningar. 

3.2.3 Virologisk kunskapsutveckling 

3.2.3.1 Syfte 

Projektet Virologisk kunskapsutveckling syftar till att bibehålla viss kompetens inom 

området virologi samt att bevaka och uppmärksamma trender inom virusforskning. Denna 

kunskap är viktig för att kunna bedöma möjliga hot kring antagonistisk användning av virus, 

och möjlig framtida tillämpning av aktuell virusforskning till stöd för RK (UD), FM och 

civila myndigheter. 

3.2.3.2 Övergripande projektmål 

Det övergripande målet är att bibehålla och utveckla kunskap om relevanta virus och att 

följa den vetenskapliga utvecklingen i vår närhet och omvärld. Projektet ska vara ett tekniskt 

stöd för övriga projekt inom FOI samt för RK (UD) rörande virologiska frågeställningar 

exempelvis vid möjlig antagonistisk användning av virus eller vid bedömning av virologisk 

verksamhet ur ett dual-use-perspektiv. 

3.2.3.3 Delmål – framkomna resultat 

Utöver litteraturbevakning och tillämpning till kunder och övrig projektverksamhet inom 

FOI medger den föreslagna projektverksamheten följande delmål: 

Litteraturbevakning för att följa virologisk forskning i vår omvärld. 

Medarbetare i virusprojektet har löpande skannat databaser och andra källor efter 

publikationer av intresse för att upprätthålla och fördjupa vår kompetens. 

Att genom samarbeten med virusgrupper vid Umeå universitet och vid Norrlands 

universitets sjukhus förstå hur virus kan modifieras genom syntetisk biologi, och hur riktade 

förändringar i virusets arvsmassa påverkar virusets egenskaper. 

FOI har tillsammans med forskargrupp professor Magnus Evander vid Umeå universitet 

syntetiskt framställt virus. Från initial design av arvsmassa till slutgiltig produktion och 

framrening av infektiösa viruspartiklar. Målet var att få en praktisk erfarenhet av nya 

experimentella metoder inom syntetisk virologi för att från FOI perspektiv kunna göra bättre 

bedömningar rörandes hot och antagonistisk användning och möjligheter från virologi 

området.     

Att internt, samt i samarbete med nationella och internationella forskningsgrupper, studera 

Rift Valley febervirus, som en modell för blödarfebervirus. Projektet ger en generell 
kunskap kring virus som biologiska vapen.  

Vi har bibehållit och fortsatt samarbetet med Umeå universitet och Norrlands sjukhus där vi 

använder oss av Rift Valley feberviruset som modellsystem för blödarfebervirus och 

framförallt utvärderar antivirala substanser som framtagits vid universitetet men även 

patogenes studeras. 

3.2.3.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Experimental Infection and Transmission Competence of Sindbis Virus in Culex 

torrentium and Culex pipiens Mosquitoes from Northern Sweden. Wesula Lwande 
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O, Näslund J, Lundmark E, Ahlm K, Ahlm C, Bucht G, Evander M. Vector Borne 

Zoonotic Dis. 2018 Oct 6. doi: 10.1089/vbz.2018.2311. PMID:30300110. 

 Quantification and kinetics of viral RNA transcripts produced in Orthohantavirus 

infected cells. Wigren Byström J, Näslund J, Trulsson F, Evander M, Wesula 

Lwande O, Ahlm C, Bucht G.Virol J. 2018 Jan 19;15(1):18. doi: 10.1186/s12985-

018-0932-8. PMID:29351764. FOI-S--5823--SE. 

3.2.3.5 Samarbete och nyttiggörande 

Inom projektet har man bidragit med kunskap och praktisk arbete vid det tredje och 

avslutande ringtestet från EU-projekt EMERGE, det interna FOI projektet Metodik för 

operativt stöd B var ansvarigt. Målet var att identifiera agens från 10 olika prover med okänt 

innehåll, 5 st. virus och 5 st. bakterier och det lyckades vi med på bästa sätt. 

Projektmedarbetarna har även bidragit med kunskap till det interna Agenskunskapsprojektet 

löpande under året. Där efterfrågas kompetens och kunskap rörandes flera olika virala agens.  

Vi har i samarbete med professor Magnus Evander och dennes grupp vid Umeå universitet 

studerat syntetisk framställning av virus. Från design av arvsmassa till produktion och fram 

renande av infektiösa partiklar. Målet var att utvärdera och få praktisk erfarenhet av nya 

tekniker inom syntetisk virologi för att i slutändan kunna göra bättre bedömningar rörandes 

möjligheter och hotaspekter från virologisk forskning.     

Virusprojektet har även bidragit i ett annat projekt tillsammans med prof. Magnus Evander 

och dennes grupp med experiment där målet är att utvärdera svenska myggarters kompetens 

att sprida olika virala sjukdomar, detta resulterade i en publikation (se ovan). 

3.3 Kemiska vapen 

3.3.1 Nedrustning och icke-spridning – Kemiska vapen 

3.3.1.1 Syfte 

Projektet syftar till att ge samt möjliggöra stöd till UD i form av bred expertkompetens och 

expertstöd i frågor som rör nedrustning och exportkontroll relaterat till kemvapenfrågor. 

Detta stöd bidrar i förlängningen till att Sverige fortsatt kan vara en proaktiv part i frågor 

som rör nedrustning och exportkontroll/icke-spridningsfrågor, ett arbete som främst sker i 

uppdragsprojektet. Dessutom utvecklas kompetens avseende teknikutveckling av relevans 

för arbetet, samt kunskap avseende konventioner och avtal. 

3.3.1.2 Övergripande projektmål 

Projektets övergripande mål är att proaktivt ge UD det expertstöd som behövs inom ramen 

för deras arbete inom kemvapenkonventionen och Australiengruppen. Detta inkluderar att 

utveckla kompetens och bedriva kunskapsutveckling som kan användas för att ge UD det 

tekniska stöd som efterfrågas inom området nedrustning, icke-spridning och exportkontroll 

av kemiska vapen. 

3.3.1.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt samt ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018. 

Inom uppdragsprojektet har man bistått UD vid exekutivrådsmöten (3 st.), 

statspartskonferensen och översynskonferensen. Australiengruppens expertmöte och plenar 

har bevakats. Förutom bidrag till, eller genomförande av anföranden, har rapportering från 

samtliga möten skett utgående från UD:s behov. 

Grundkompetensprojektet har även bedrivit fördjupande arbete för att kunna understödja 

UD inom de områden de finner prioriterade (t.ex. verifikationsmekanismens utveckling i 
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relation till nya hot). Det arbete som bedrivits inom Scientific Advisory Board (SAB) och 

relevanta arbetsgrupper inom OPCW har följts och vid behov rapporteras till UD.  

Förutom ovanstående så deltog projektmedarbetare även i möten med koppling till det 

franska initiativet International Partnership against Impunity for the use of chemical 

weapons (PICIAC) där Sverige ingår, samt i konferensen BC-convergence 2018 och 

Conference on Countering Chemical Terrorism 2018. Ett extrainsatt statspartsmöte i juni 

2018, där en ny attributionsmekanism inom ramen för OPCW röstades igenom, bevakades 

också.  

En rapport har även producerats inom projektet där bl. a. CNS-stimulerande ämnens 

utbredning och användning nationellt sammanställts, som ett underlag för det svenska 

ställningstagandet mot CNS-acting chemicals8 vid statspartskonferensen. Inför 

översynskonferensen gjordes en sammanställning av de rapporter som Scientific Advisory 

Board producerat under 2018, främst som internt underlag då översynskonferensen endast i 

begränsad utsträckning hanterade tekniska frågeställningar. En sammanställning över de 

senaste årens användning av kemiska vapen i Syrien har också påbörjats och kommer att 

avslutas under första kvartalet 2019.    

Påstådd användning av kemiska vapen har rapporterats vid ett flertal tillfällen under året. 

Under januari och februari rapporterades återkommande användning av klorgas i Syrien, 

vilket kulminerade med påstådd användning av klorgas och/eller nervgas i Douma, april 

2018, något som dock inte slutgiltigt verifierats av FFM. Den händelse som väckt störst 

uppmärksamhet är händelsen i Salisbury, där en nervgas från den grupp som kallas 

Novichoker användes. Händelserna har noga följts och bedömningar löpande rapporterats 

till UD. 

3.3.1.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Inkapaciterande ämnens status inom Konventionen om förbud mot kemiska vapen. 

 Sammanfattning av Spiez CONVERGENCE 3rd workshop, 11-14 september 2018, 

Spiez, Schweiz.  

 Minnesanteckningar från Australiengruppens intersessionella möte mars 2018, FOI 

Memo H1949. 

 Minnesanteckningar från Australiengruppens plenarvecka, Paris juni 2018, FOI Memo 

H2014. 

3.3.1.5 Samarbete och nyttiggörande 

Den faktiska användningen av kemiska vapen har påverkat flera projekt vilket resulterat i 

intern projektsamverkan där så varit möjligt. Samverkan sker också nationellt med främst 

Försvarsmakten och internationellt för informationsutbyte. Projektverksamheten nyttiggörs 

omedelbart och kontinuerligt genom dialog och samarbete med UD, dels i form av 

bedömningar och underlag kopplat till händelser som involverar kemiska vapen, dels med 

tekniskt stöd och övergripande bedömningar vid de möten där FOI deltar. 

3.3.2 C-verifikation 

3.3.2.1 Syfte 

Projektet syftar till att bevara och utveckla kunskap för att upprätthålla en laborativ förmåga 

att i händelse av användning, verifiera kemiska stridsmedel och/eller relaterade substanser i 

miljöprover och biomedicinska prover. Projektets uppgift är även att stödja det 

                                                 
8 CNSAC – Central Nervous System-acting Chemicals, har som begrepp inom OPCW ersatt det tidigare 

använda Incapacitating agents. 
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internationella arbetet med nedrustning av kemiska stridsmedel kopplat till 

kemvapenkonventionen och OPCW (Organisationen för förbud mot kemiska vapen). 

3.3.2.2 Övergripande projektmål 

Projektets övergripande mål är att säkerställa nationell förmåga inom området 

verifikationsanalys av kemiska stridsmedel. Hög kvalitet och förmåga säkerställs främst 

genom ackreditering av Swedac i enlighet med ISO 17025 samt certifiering (s.k. 

designering) av OPCW. 

3.3.2.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt samt ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018. 

Grundkompetens 

Laboratoriet har uppfyllt kraven på kvalitet och kompetens som förutsätts i 

kvalitetsstandarden ISO17025 och är fortsatt ackrediterat av Swedac för verifiering av 

kemiska stridsmedel.  

I samband med Swedac:s bedömning av kvalitetssystemet godkändes två nya validerade 

procedurer: Procedur för ”provberedning av urinprover – analys av biomarkörer efter 

nervgasexponering”, samt Procedur för ”provberedning av urinprover – analys av 

biomarkörer efter senapsgasexponering”. Ackrediteringens omfång har därmed utökats med 

två metoder för analys av biomedicinska prover. Det planerade arbetet med att validera 

analys av biomarkörer i plasma kvarstår och planeras att genomföras under 2019.  

Under året har medarbetare i projektet (Sverige) bidragit i arbetet vid OPCW 

(Organisationen för förbud mot kemiska vapen) avseende uppbyggnad av OCAD (OPCW 
Central Analytical Database) som är en databas för kemikalier relaterade till 

kemvapenkonventionens verifikationsannex avseende kemiska stridsmedel. Databasen är 

tillgänglig för, och används av laboratorier som är designerade av OPCW. Den svenska 

representanten invaldes som ny koordinator för undergruppen som granskar 

masspektrometri-data. Projektet bidrar vidare med svensk representation från och med 2018 

i OPCW:s tillfälliga arbetsgrupp OPCW Temporary Working Group on Investigative 

Science and Technology. 

Uppdrag 

Laboratoriet är fortsatt designerat av OPCW, gällande miljöprover samt biomedicinska 

prover. Designeringen har erhållits genom analys av autentiska prover på uppdrag av 

OPCW. Deltagande i OPCW:s kompetensprövningar Bio-PT3 samt PT 43 eller PT 44 har 

därmed ej varit nödvändigt. Däremot tog laboratoriet emot prover från PT 44 som 

analyserades i utbildningssyfte, för ökad redundans.  

I januari 2018 deltog laboratoriet i OPCW:s tredje övning för analys av biotoxiner. Totalt 

deltog 21 laboratorier från 18 länder i övningen och provmatriserna var vatten samt stevia-

pulver. Proverna analyserades för ricin och abrin. Laboratoriet rapporterade ricin i alla prov 

som innehöll ricin och blankprovet rapporterades som blank. En representant för FOI deltog 

vid utvärderingsmötet 19-21 juni där förutom biotoxin-övningen även PT 43 och BioPT 3 

presenterades. 

3.3.2.4 Leveranser och övriga publikationer 

 Medverkan vid OPCW-möten i Haag: Fyrtiosjätte och fyrtiosjunde OCAD spektra-

valideringsmöte 26-27 mars, 25-26 september, första och andra TWG möte för 

Investigative Science and Technology 19-23 mars, 14-16 november, PT-möte för 

biotoxin-övningen, PT43 samt BioPT3 19-21 juni.  

 Muntlig presentation om verksamheten, UD 29 maj.  

 Deltagande i OPCW:s BioToxin-övning nr 2 samt analys av prover från PT 44. 
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3.3.2.5 Samarbete och nyttiggörande 

Projektet gör det möjligt att förse Sverige och OPCW med expertis och laborativ förmåga i 

händelse av användning av kemiska stridsmedel eller relaterade substanser. Genom att 

fortsatt vara ackrediterade av Swedac och designerade av OPCW för verifiering av kemiska 

stridsmedel i miljö- och biomedicinska prover har laboratoriet fått flertalet förfrågningar 

och utfört tre analysuppdrag åt OPCW under 2018.  

Utveckling av metoder för biomarkörsanalyser har skett i samarbete med Fö-projektet 

Analys av biomarkörer. Till exempel har immunomagnetisk extraktion av proteinet 

butyrylkolinesteras utvärderats i Fö-projektet för att kunna implementeras i procedurer som 

ämnas användas inom C-verifikation. 

3.4 Rymd- och missilfrågor 

3.4.1 Rymdfrågor 

3.4.1.1 Syfte 

Projektet behandlar rymdfrågor med särskilt fokus på säkerhet, rustningskontroll och 

förtroendeskapande åtgärder i rymden. Projektet är uppdelat i en grundkompetensdel och en 

uppdragsdel. Grundkompetensdelen syftar till att bygga upp och bibehålla kompetens kring 

ämnesområdet för att långsiktigt kunna bistå UD och Regeringskansliet med expertkunskap 

i dessa frågor, samt att vara UD behjälplig med frågor som rör rymden och rymdteknik i 

allmänhet. Syftet med uppdragsdelen är att tillhandahålla UD direktstöd inom ramen för 

relevanta forum, i synnerhet FN, EU och olika nationella sammanhang. 

3.4.1.2 Övergripande projektmål 

Genom att bistå UD med expertstöd och beslutsunderlag är det övergripande målet att bidra 

till att UD kan vara en aktiv part och fatta informerade beslut i relevanta fora, samt 

säkerställa att UD får en adekvat framförhållning vad gäller framtida frågor och utmaningar 

inom rymdområdet. Projektet ska också bedriva långsiktig kunskapsuppbyggnad med fokus 

på säkerhetspolitik, rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder i rymden. 

3.4.1.3 Delmål – framkomna resultat 

Verksamheten består av två delar, en grundkompetensdel samt en uppdragsdel. Nedan anges 

delmålen för respektive del samt resultat av dessa för 2018.  

Grundkompetensdelens delmål för 2018 var att: 

Fortsätta kunskapsuppbyggnaden inom rymdområdet med fokus på säkerhetspolitik, 
rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder i rymden. 

 

Etablera kontakt med tekniska experter inom projektets område i andra nyckelländer. 

Den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden har under 2018 fokuserats på två områden: dels en 

säkerhetspolitisk studie av Nordkoreas rymdverksamhet, dels en teknisk analys av 

manövrerande satelliter och formationsflygning kopplat till rymdvapen. Båda 

verksamheterna avrapporteras under våren 2019. Kontakter med experter inom projektets 

område utvecklas löpande. Exempelvis har diskussioner om samarbeten förts med experter 

från UNIDIR.   

Uppdragsdelens delmål för 2018 var att efter behov: 

Bistå UD med expertstöd inför, under och efter nationella och internationella möten som 
berör projektets ämnesområde. Under 2018 förväntas följande fora vara prioriterade: 
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 COPUOS inom FN, främst inom arbetsgruppen LTS-guidelines9 som kommer 

slutförhandlas under året.  

 Eventuell bemanning av en expertgrupp under STSC10 vars mandat förväntas 

förhandlas under 2018. 

 UNISPACE+50.  

 

Ge UD ad hoc-stöd vid uppkomna händelser. 

Under 2018 har FOI:s expertstöd nyttjats både nationellt och internationellt. Nationellt har 

projektet framförallt stöttat UD i samband med framtagandet av den nationella 

rymdstrategin, En strategi för svensk rymdverksamhet, i form av skriftliga underlag och 

direktstöd vid förhandlingar. Fokus har varit utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska 

aspekter av svensk rymdverksamhet.  

Internationellt har projektet nyttjats inom både FN och EU. Inom FN:s rymdkommitté, 

COPUOS, har FOI bistått UD i samband med slutförhandlingar av nya internationella 

riktlinjer på rymdområdet samt vid UNISPACE+50. Arbetet med att omhänderta de färdiga 

riktlinjerna nationellt förväntas fortgå under 2019. Projektet har också nyttjats vid 

Nedrustningskonferensen, CD, i Geneve, i form av ett föredrag kring 

definitionsproblematiken av rymdvapen. Inom EU har projektet under 2018 på uppdrag av 

UD aktivt deltagit i regelbundna informella konsultationsmöten vid EEAS. Uppdraget har 

framförallt handlat om att bevaka förslag till nya internationella regler på rymdområdet med 

säkerhetsrelaterade frågeställningar och kopplingar till både EU:s tidigare arbete med en 

uppförandekod för rymden och PAROS i CD. 

3.4.1.4 Leveranser och övriga publikationer 

Leveranser har under 2018 skett genom direktstöd på plats och i form av reserapporter eller 

minnesanteckningar, såväl som muntliga dragningar eller presentationer efter 

överenskommelse med UD. Viss verksamhet som bedrivits under 2018 kommer även 

rapporteras skriftligen under 2019 (se ovan). 

3.4.1.5 Samarbete och nyttiggörande 

Den långsiktiga effekten av arbetet syftar till att ge UD och Regeringskansliet bättre 

beslutsunderlag gällande ett säkert och hållbart nyttjande av rymden och hur 

rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder i rymden kan bidra till detta. Nyttan med 

uppdraget är i huvudsak att UD skall kunna fatta beslut och lämna synpunkter i olika 

internationella forum och på så sätt företräda svenska utrikes- och säkerhetspolitiska 

intressen på rymdområdet. Projektets säkerställer också att UD får en adekvat 

framförhållning vad gäller framtida frågor och utmaningar inom rymdområdet. 

3.4.2 Missilfrågor 

3.4.2.1 Syfte 

Verksamheten syftar till att, genom tekniskt kunnande inom missilområdet, ge 

Utrikesdepartementet stöd i frågor som rör dels robotvapen (ballistiska robotar och 

kryssningsrobotar) som bärare av massförstörelsevapen, dels missilförsvar. Forskningen 

omfattar dels andra länders robotutvecklingsprogram, dels relevant robotteknik i allmänhet 

t.ex. framdrivningsteknik, strukturmekanik eller styrning och navigation. Av särskilt 

intresse är metoder för uppskattning av vapenprestanda avseende såväl räckvidd och fart 

som laddningskapacitet och träffsäkerhet.  

                                                 
9 Long-Term Sustainability Guidelines; FN:s riktlinjer för ett långsiktigt hållbart nyttjande av rymden. 
10 Sverige har sponsrat ett förslag att inrätta en expertgrupp under STSC (den vetenskapliga och tekniska 

underkommittén) inom området rymdlägesbild (eng. space objects and events), A/AC.105/L.302. 
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3.4.2.2 Övergripande projektmål 

Målet med verksamheten är att UD och Sverige är väl förberedda avseende missilfrågor för 

arbete inom internationella fora, exempelvis Missile Technology Control Regime (MTCR) 

men också EU, FN:s säkerhetsråd och andra organ inom FN. 

3.4.2.3 Delmål - framkomna resultat 

Verksamheten består av två projekt, ett grundkompetensprojekt samt ett uppdragsprojekt. 

Nedan anges delmålen för respektive projekt samt resultat av dessa för 2018.  

Verksamheten inom uppdragsprojektet har under 2018 inriktats mot stöd till UD avseende 

Sveriges ordförandeskap i Haagkoden, medlemskapet i FN:s säkerhetsråd samt deltagande 

på teknisk nivå i arbetet inom MTCR.  

Inom grundkompetensprojektet har bl.a. studiecirkelverksamhet om missilteknik 

genomförts i kompetenshöjande syfte liksom analys av tekniska förmågor inom 

missilområdet med inriktning mot olika delar av världen. 

3.4.2.4 Leveranser och övriga publikationer 

Samtliga formella leveranser har skett inom uppdragsprojektet. 

 

 MTCR TEM 19-22 mars 2018 18-03-23 FOI-2018-560:1 Mötesrapport 

Förslag till ändring av MTCR:s 

tekniska lista avseende exportkontroll  

av UAV:er  

18-08-30 FOI-2018-560:2 Beslutsunderlag 

Irans ballistiska robotar 18-11-12 FOI Memo 6529 Teknisk översikt 

MTCR TEM 27-30 november 2018 18-12-12 FOI-2018-560:3 Mötesrapport 

3.4.2.5 Samarbeten och nyttiggörande 

Viss samverkan med ISP, Säpo, Tullverket m.fl. myndigheter inom ramen för 

exportkontrollarbetet. Nyttan för UD är den som beskrivs under Övergripande projektmål. 
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Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys 
(Fö 1:9 ap.1) 
 

I nedanstående redovisning framgår FOI:s arbete inom den säkerhets- och försvarspolitiska 

forskningen och analysen som genomförts under 2018. 

 

Tilldelning enligt regleringsbrev var 53 228 tkr, vilket var en ökning av anslagsposten på 2 973 tkr 

jämfört med föregående år. Ingående överföringsbelopp var 1 930 tkr varav 423 tkr har dragits in, 

motsvarande den del som överskred avdelningens anslagskredit om 3 procent. Disponibelt 

anslagsbelopp för 2018 uppgick därmed till 54 736 tkr. Kostnaderna för verksamheten uppgick till 

56 267 tkr. Utgående överföringsbelopp uppgår därmed till -1 532 tkr, vilket understiger tillåten 

anslagskredit om 3 procent. 

 

Att kostnaderna överstiger det disponibla beloppet för anslagsposten är en följd av att FOI tvingas 

slutjustera timpriserna för anslagsverksamheten i samband med årsbokslutet, eftersom 

anslagsverksamheten exakt ska bära sin andel av de gemensamma kostnaderna. 

 

En reduktion planerades för 2018, men den kom inte att realiseras till följd av den försvarspolitiska 

överenskommelsen i augusti 2017. 

 

I enlighet med FOI:s budgetunderlag för 2018 har verksamheten genomförts i tre huvudsakliga 

områden: 

Säkerhetspolitik och strategi 

Försvarspolitik och försvarsekonomi 

Samhällets säkerhet 

 

Verksamheten bedrivs i projektform och FOI har i enlighet med regeringsbrev för 2017 i särskild 

skrivelse inkommit med kostnadsberäknade projektförslag till den 3 september 2017. 

 

Efter dialog mellan FOI och Försvarsdepartementet fattade Försvarsdepartementet den 26 februari 

2018 ett beslut om en sammanhållen inriktning för verksamheten under 2018 (Fö2017/01224/MFU, 

FOI dnr FOI-2017-1381:2) med åtta projekt:  

 Rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik (RUFS) 

 Nordisk och transatlantisk säkerhet (NOTS) 

 Asien och Mellanöstern 

 Afrika 

 Insatser 

 Försvarspolitiska studier 

 Försvarsekonomiska studier & materielförsörjning (FEKS) 

 Samhällets beredskap i kris och krig (SABEK) 
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1 Rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik (RUFS) 
Under 2018 publicerade projektet RUFS inalles 14 rapporter och FOI-memo. Inom ramen för SOFFA-

beställningen behandlades följande ämnen: 

 

- Rysslands politik och militära styrkeuppbyggnad i Kaukasien (rapport) 

- Ryska kärnvapen (memo) 

- Rysslands nya beväpningsprogram (memo briefing) 

- Rysk elektronisk krigföring (rapport) 

- Rysk energi och geopolitik (rapport) 

- Rysk militär övningsverksamhet (rapport) 

- Militärövningen ”Vostok-2018” (memo briefing) 

- Ryska privata militära företag (memo) 

- Rysk marin verksamhet i Medelhavet (memo) 

I samverkan med andra projekt inom ramen för SOFFA publicerades även studier om Rysslands 

intressen och militära samarbeten i Afrika (inom Afrika-projektet), om konfliktlösning och frågan om 

en eventuell FN-insats i östra Ukraina (inom Insatser) samt om rysk försvarsekonomi (inom 

Försvarsekonomi och materielförsörjning). 

 

Under året har RUFS-medarbetare gjort mer än 70 unika föredragningar och medverkat i media 

nationellt och internationellt 90 gånger. Utvecklingen i Ryssland och Ukraina har varit dominerande 

teman. Nervgasattacken i Salisbury i mars, det ryska presidentvalet samma månad, sommarens 

fotbolls-VM i Ryssland samt krisen i Kertjsundet i november var några händelser som genererade stort 

genomslag i media. 

 

Den akademiska meriteringen inom projektet har också fortsatt genom att medarbetare presenterat 

papper vid vetenskapliga konferenser, publicerat peer review-artiklar, deltagit som peer reviewers för 

vetenskapliga tidskrifter samt genomfört andra opponentuppdrag. RUFS arrangerade 12 konferenser 

och seminarier i egen regi under 2018.  

 

Inom ramen för prioriterade internationella samarbeten ägde följande verksamheter rum: 

- USA: Bland annat resa till Washington; möten och deltagande i rundabordsdiskussioner på 

amerikanska think tanks i arrangemang av Sveriges ambassad i Washington. 

- Finland: Arrangerande av workshop med finländska Försvarsuniversitet och FDRA i 

Stockholm inom ramen för det bilaterala samarbetet.  

Utöver detta skrev RUFS projektmedarbetare ett stort antal artiklar, bokkapitel och konferensbidrag 

samt levererade underlag både muntligt och skriftligt till Regeringskansliet under året. Särskilt bör 

omnämnas bidraget från RUFS till AG Säkpol, Försvarsdepartementets underlag till 

Försvarsberedningen.  

2 Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS) 
Under 2018 har NOTS-projektet fortsatt att studera västlig säkerhets- och försvarspolitik med fokus på 

Nordeuropa och militär förmåga. Efter att föregående år ha genomfört och publicerat studien Västlig 

militär förmåga. En analys av Nordeuropa 2017 har 2018 handlat om att gå vidare inom ett antal 

områden, där kunskapen behöver fördjupas eller uppdateras. Viktiga exempel med tillhörande 

dokumentation är: 

- Amerikansk säkerhetspolitisk strategi (memo) 
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- Finska arméns beredskap (memo) 

- Frankrikes säkerhetspolitik och militära förmåga (memo) 

- De baltiska staternas militära förmåga (memo) 

- Amerikansk säkerhetspolitik och president Trump (rapport) 

- Brittiska och franska kärnvapen (rapport) 

- Nordiskt operativt samarbete (memo respektive rapport) 

- Brittiska och tyska styrkestrukturer och Framework Nation Concept (rapport) 

Områden där arbete inleddes 2018 och som fortsätter 2019 är Natos förmåga att leda gemensamma 

operationer, västlig fjärrstridsförmåga samt militära styrkeförhållanden mellan öst och väst i 

Nordeuropa. 

 

Projektets medarbetare har deltagit i ett antal seminarier och konferenser, bland andra:  

- Security and Defence 2018 (London, 12-13 mars) 

- Lennart Meri Conference (LMC) (Tallinn, 1-3 juni) 

- Almedalsveckan (Visby, 1-8 juli) 

- The Annual Baltic Conference on Defence (ABCD) (Tallinn, 25-26 september) 

- Berlin Security Conference (Berlin, 27-28 november 2018) 

- Finnish Air Power Conference (Helsingfors, 30 oktober-1 november) 

Därutöver har projektet bidragit med ett flertal analyser och kommentarer i media avseende främst 

amerikansk politik respektive säkerhetsläget i närområdet. Utöver skriftlig rapportering till 

Försvarsdepartement har ett flertal föredragningar gjorts inom aktuella ämnen och även direkt stöd 

givits till verksamhet inom Regeringskansliet, bland avseende nordiskt bilateralt samarbete och 

Försvarsdepartementets underlag till Försvarsberedningen. 

3 Asien och Mellanöstern 
Asien- och Mellanösternprojektet har under 2018 studerat och levererat underlag om 

säkerhetspolitisk utveckling kopplade till Mellanöstern och Asien. Insikterna från denna forskning 

har föredragits för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet) och 

riksdagen, men också spridits till övriga samhället genom föreläsningar och kontakter med medier. 

Projektet i sin helhet har bidragit med underlag till Försvarsberedningen; övriga leveranser 

presenteras nedan. 

 

Projektet har under året studerat ett antal aktörer och tematiska områden med stor betydelse för den 

säkerhetspolitiska utvecklingen i Asien och Mellanöstern. Bland de ämnen som har studerats märks  

 Europeiska perspektiv på Nordkoreas utveckling av kärnvapen och robotar, 

 Nordkoreas robottester under 2017, 

 Kinas militära modernisering, 

 Kinesiska investeringar i Sverige, 

 Rysslands roll i Centralasien, 

 Kriget i Syrien, 

 Kriget i Jemen, 

 Saudiarabiens inrikes- och utrikespolitiska dynamik samt 

 Irans inrikespolitiska utmaningar och kärnavtalets framtid. 

 

I februari 2018 representerade projektet FOI som medarrangör för en konferens kring säkerhet på 

Koreahalvön vid japanska National Defense Academy (NDA) i Yokosuka. Forskningssamarbetet 
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mellan NDA och FOI fortsätter under 2019, bl.a. i form av en konferens med fokus på 

kärnvapendynamik i mars. 

4 Afrika 
Projektet har under 2018 bistått med säkerhetspolitiska analyser av utvecklingen på kontinenten till 

stöd för Försvarsdepartementets försvars- och säkerhetspolitiska överväganden. Bland annat kan det 

nämnas att rapporten om G5 Sahels gemensamma styrka (utkommen december 2017) vid flera 

tillfällen under 2018 har nyttjats av både Fö, UD och Försvarsmakten. Rapporten har används som 

underlag till beslut gällande det svenska bidraget till styrkan. 

 

Projektets forskare har vid flertalet tillfällen genomfört föredragningar för Regeringskansliet och 

Försvarsmakten. Temat har bland annat handlat om G5 Sahels gemensamma styrka, AU:s regionala 

samarbetsorgan och stormakters intressen och agerande i Afrika. Syftet har varit att bistå med 

information inför resor och stöd till framtagandet av olika underlag. 

 

Under 2018 har projektet publicerat:  

- rapport om Libyens säkerhetspolitiska utveckling under 2016-17, 

- brief gällande utmaningar för fredsprocessen i Sydsudan och 

- brief om Rysslands militära samarbeten och strategiska intressen i Afrika 

 

Dessutom färdigställs i början av 2019 en rapport om externa militära baser i Afrika. Rapporten är 

en antologi där totalt tolv länder beskrivs. Varje landskapitel kommer även att publiceras enskilt. 

Ett memo om säkerhetspolitiska utmaningar i Niger förväntas även att utkomma i början 2019.  

 

Projektets medarbetare har deltagit i ett antal seminarier och konferenser, bland annat:  

- UD:s “Sahel-forum”, 

- Chatham House-konferens “Europe and its neighbourhood”, 

- UD:s seminarium “Peace and Security – current dynamics in Africa”, 

- FBA:s seminarium om Somalia och 

- Uppsala Universitets lansering av databasen Views, som syftar till att kartlägga 

konflikter i Afrika. 

 

Projektet har varit efterfrågat av media, där fokus främst har varit på Mali. 

5 Insatser 
Insatsprojektet har under 2018 bidragit med analyser avseende fredsfrämjande insatser till stöd för 

Försvarsdepartementets försvars- och säkerhetspolitiska övervägande. Fokus har legat på 

uppföljning och analys av insatsorganisationer, svenskt truppbidrag till internationella operationer 

och missioner och insatsrelaterad metodutveckling. 

 

Under året har projektet publicerat två rapporter och ett längre memo. Rapporterna är uppföljningar 

av de svenska förbandsbidragen till Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak respektive Resolute 

Support Mission (RSM), Nato, i Afghanistan. Syftet med båda studierna vara att undersöka om 

truppbidragen bidrar till de respektive insatserna i enlighet med Sveriges strategiska målsättningar. 

Memot analyserade förutsättningarna för en eventuell FN-ledd fredsfrämjande insats i Donbas, 

Ryssland. 

 

Projektet arbetar med kunskapsöverföring till andra myndigheter och organisationer. Under våren 

presenterades forskningsresultat rörande Säkerhetsrådsresolution 1325 på International Studies 
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Association (ISA) årliga konvent, i San Fransisco, USA. Andra studier, t ex FN-insats i Donbas och 

situationen i Afghanistan, har presenterats på seminarier anordnade av andra svenska myndigheter, 

bland annat Sida, UD och Försvarsmakten. Dessutom ledde projektet en panel om 

jämställdhetsintegrering i militär verksamhet på ÖB:s internationella genderkonferens som hölls 

under hösten. 

 

Under året har projektet gett stöd till Försvarsdepartementet i förberedelserna av seminarium om 

FN:s reformarbete, vilket arrangerades tillsammans med Etiopiens, Indonesiens och Brasiliens 

ambassader på Medelhavsmuseet. På seminariet presenterade projektet forskningsresultat baserat 

på forskning om Säkerhetsrådsresolution 1325 i fredsfrämjande insatser, bl.a. MINUSMA. 

 

Insatsprojektet arbetar också aktivt med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering av 

militär verksamhet. Detta har resulterat i två interna seminarier och en kurs i grundläggande 

utvärderings- och konfliktanalysmetodik. Projektets medarbetare ingår i en av Nato:s Systems 

Analysis and Studies (SAS) forskningspaneler om utvärdering i militär kontext. Under hösten deltog 

projektet i SAS panelens första forskningsseminarium i Paris, Frankrike. 

Projektet har varit eftersökt av media, press, SVT och radio. Fokus har legat på säkerhetssituationen 

och insatserna i Afghanistan och Mali. 

6 Försvarspolitiska studier 
Projektet Försvarspolitiska studier består av flera delprojekt som levererar underlag inom olika delar 

av det försvarspolitiska spektrumet, inklusive totalförsvar, avskräckning och hotbild, 

försvarsunderrättelser, kärnvapen och som direktstöd vid Försvarsdepartementet. Medarbetarnas 

kompetens har varit mycket efterfrågad under året, av bl.a. Regeringskansliet, Försvarsmakten, 

Försvarsberedningen och bland internationella motparter samt beskickningar och delegationer, men 

har även spridits genom medier samt föreläsningar och konferenser.  

 

Projektet fyller, genom sitt fokus på svensk försvarspolitiks kärnområden och det breda 

ämneskunnandet, en viktig roll som kompetensbärare med förmåga att svara upp på komplexa, 

övergripande försvarspolitiska frågor av stor vikt för hela den svenska försvarssektorn.  

 

Under året har delprojektet om underrättelsemetodik publicerat en studie om tidig förvarning, Tidig 

förvarning och icke-militära angreppssätt – utmaningar för underrättelsetjänsten. Studien 

analyserar de krav så kallad hybridkrigföring och gråzonsproblematik ställer på svensk 

underrättelsetjänsts förmåga att skapa en sammanhängande lägesbild ur skenbart 

osammanhängande förlopp.  

 

Delprojektet för avskräckning och hotbildsanalys har under året genomfört en omfattande studie om 

rysk s.k. avreglingsförmåga (eng. anti-access/area denial, A2AD), Bursting the Bubble. Russia’s 

A2/AD Capabilities in the Baltic Sea Region (publiceras tidigt 2019). Studien analyserar rysk 

avreglingsförmåga kritiskt (inklusive dess begränsningar), men även möjliga motåtgärder samt 

påverkan på den strategiska balansen i Sveriges närområde. Vidare har kapitlet “Sweden and its 

deterrence deficit: Quick to react, yet slow to act” publicerats i Vanaga & Rostoks (eds) Deterring 

Russia in Europe. Defence Strategies for Neighbouring States (Routledge, 2018). Delprojektet har 

även medverkat som co-chair i ett forskningsprojekt om tröskelförsvar för mindre stater inom Natos 

forskningsorganisation. Slutrapporten SAS-131 Threshold Concepts for and by Smaller Forces 

presenterades under våren 2018 och vann starka lovord, inklusive nominering till ett forskningspris. 

Därtill har delprojektet under året publicerat två memon om tröskelförmåga. Slutligen sammanställs 

ett memo om tänkbara kärnvapenscenarier i Sveriges närområde som kommer publiceras 2019. 
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Genom direktstödet till Försvarsdepartementet har projektet även varit direkt bidragande i 

departementets huvudprocesser. Detta har inkluderat exempelvis analys av budgetunderlag och 

arbete med efterföljande remisser, bidrag i arbetet med regleringsbrev för 2019, stöd i förberedelser 

inför nästa försvarsbeslut, samt interna diskussioner om det framtida försvaret. 

 

Delprojektet om totalförsvarsförmåga har publicerat ett memo om lägesbild kopplat till 

gråzonslägen och krig, Informationsdelning och lägesbild. Delprojektet har löpande givit stöd till 

Försvarsdepartementet genom analys av bl.a. civilplikt, målbild och färdplan för totalförsvaret, samt 

det civila försvarets stöd till Försvarsmakten. 

 

Resultat från projektets forskning har även presenterats vid exempelvis föredragningar för 

Försvarsdepartementet och Nato, seminarier under den sk politikerveckan i Almedalen, 

föreläsningar på andra orter i Sverige, samt deltagande vid internationella konferenser. Detta har 

bl.a. inkluderat presentationer vid:  

 “Det nya Totalförsvaret”, 13/11 på Hanaholmen, för svenska och finska 

försvarsberedningen.  

 “Finnish Air Power Conference” 2018, 30-31/10 i Helsingfors, arrangerat av finska 

Försvarshögskolan.  

 “European views on leadership in the NPT and recommendations for the UK”, 18/10 i 

London, arrangerat av RUSI.    

 “Does UK Defence Need an Arctic Strategy?” 6/9, arrangerat av IISS/DCDC.  

 “How to Deter? Small State Deterrence Strategies”, 29/8 i Oslo, arrangerat av Forsvarets 

høgskole. 

 “Kiel International Seapower Symposium”, 19-20/6, arrangerat av Kiel University. 

 Därutöver har medarbetare deltagit medverkat vid säkerhetskonferenser i Tallinn och Riga.  

 

Projektets medarbetare har vidare varit mycket efterfrågade i media. Detta har inkluderat svenska 

tidningar, radio och TV, såväl som internationella medier inklusive t.ex. New York Times, 

Economist, Deutsche Welle samt National Public Radio. 

7 Försvarsekonomiska studier och materielförsörjning 
Projektet bestod under 2018 av fem stycken olika delprojekt. 

 

Inom delprojektet Strategiska handlingsalternativ för undervattensförmågan har en studie 

genomförts och rapport producerats med rekommendationer om möjliga handlingsalternativ för att 

bibehålla och vidareutveckla den svenska undervattensförmågan över tid. Detta med fokus på 

kompetenstillförsel, forskning och utveckling samt innovation, främst med avseende på 

Försvarsmaktens materielförsörjning. Rapporten ger Försvarsdepartementet ett underlag om 

möjliga vägar framåt att ta ställning till i syfte att bibehålla och vidareutveckla den svenska 

undervattensförmågan som ett väsentligt säkerhetsintresse. 

 

Delprojektet Strukturella förutsättningar inom Försvarsmakten ingick inte i den ursprungliga 

planeringen för 2018, utan tillkom efter förfrågan från Försvarsberedningen om stöd från FOI för 

att belysa utmaningar för Försvarsmaktens materiel- och personalförsörjning. I studien fann 

författarna att Försvarsmaktens materielförsörjning står inför ett antal utmaningar gällande 

kostnadsökningar och en relativt hög omsättningstakt av stridsflyg jämfört med övriga nordiska 

länder. Inom personalförsörjningen konstaterar studien att återinförandet av värnplikten endast löser 

en del av Försvarsmaktens utmaningar, men stora delar av personalen måste fortsätta sin anställning 
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på frivillig basis. Rapporten (FOI-R--4593--SE) överlämnades till Försvarsberedningen i maj 2018. 

Denna studie kommer att utgöra underlag för Försvarsberedningens fortsatta arbete och har även 

citerats i Statskontorets rapport (2018:27). 

 

Delprojektet Totalförsvarets långsiktiga inriktning har löpande under året bidragit med analyser och 

råd till Fö i frågor om utvecklingen av totalförsvarets långsiktiga ekonomi. Under 2018 har projektet 

bland annat analyserat indexområdet men även totalförsvar. 

 

Delprojektet Materielförsörjningsanalyser har löpande under året bidragit med analyser och råd till 

Försvarsdepartementet i frågor om materielförsörjningens ekonomi och styrning. Arbetet har bland 

annat omfattat analyser och text rörande budgetpropositionsarbetet, problematiken med 

priskompensation och anslagsomräkning, Försvarsmaktens valutaexponering, ekonomin i 

investeringsplaneringen samt genomlysning av de index som ligger till grund för omräkning inom 

både Försvarsmaktens och FMV:s områden. 

 

Delprojektet Försvarssatsningar har fortsatt arbetet med rapportserien Defence Economic Outlook 

(DEO). DEO-serien syftar till att ge beslutsfattare och andra intressenter en överblick över globala 

försvarsutgifter samt försvarsindustri och kvantiteter av militär materiel samt makroekonomisk 

utveckling för världens stormakter. DEO 2018 har även studerat den europeiska försvarsindustrins 

svar på en ökad efterfrågan av materiel. Rapporten (FOI-R--4631--SE) granskades och 

färdigställdes under 2018, men kommer att publiceras under januari 2019 och har ännu inte 

överlämnats till Försvarsdepartementet. 

 

Delprojektet har även producerat två memon i serien Försvarsekonomi i fokus. Dessa memon tar 

liksom DEO upp försvarsutgifter, försvarsindustri, militär materiel och makroekonomisk utveckling 

fast med fokus på ett enskilt land. Under 2018 publicerades två memon, ett för Norge (FOI Memo 

6362) och ett för Ryssland (FOI Memo 6375). Dessa avrapporterades till Försvarsdepartementet i 

juni 2018. Delprojektet har även levererat ett memo kring USA:s senaste försvarsbudget (FOI Memo 

6388) som levererades till Försvarsdepartementet i december. Inom delprojektet genomförs också 

ett löpande arbete kring insamling av kvantitativa underlag till databaser, bland annat över 

materielkostnader och materielmängder för olika länder. Dessa databaser kommer stödja såväl 

projektets fortsatta arbete som vara till nytta för resten av FOI samt FOI:s kunder. Slutligen pågår 

ett metodarbete för att på sikt kunna kvantifiera kvalitet på militär materiel. Det sistnämnda arbetet 

har resulterat i ett memo där en modell har tagits fram för att estimera prestanda hos olika länders 

stridsvagnar (FOI Memo 6516). Detta memo redovisades för Försvarsdepartementet i december 

2018 som första försök att närma sig ett komplicerat, men viktigt problem. 

8 Samhällets beredskap i kris och krig (SABEK) 
Projektet Samhällets beredskap i kris och krig (SABEK) stöder Regeringskansliet genom 

produktionen av studier, analyser och mer avgränsade kunskapsunderlag inom det långsiktiga och 

strategiska arbetet för både civilt försvar och krisberedskap. 

 

Huvudsaklig mottagare är Justitiedepartementets enhet för samordning av samhällets krisberedskap 

(Ju SSK). SABEK har under 2018 engagerat c:a 15 försvarsanalytiker från ett flertal enheter. Syftet 

med detta är att säkra åtkomst till en bredare kompetensbas genom knyta till sig medarbetare med 

förståelse för relevanta processer hos totalförsvarets nyckelaktörer. 
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Under året har projektet bistått Regeringskansliet i analys av de bevakningsansvariga 

myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Vidare har stöd lämnats för Regeringskansliets 

sammanställning och analys av länsstyrelsernas årsredovisningar. 

 

Projektverksamheten har under 2018 utmynnat i fyra huvudsakliga studier, varav samtliga inriktats 

mot att ta fram kunskapsunderlag att stödja återtagandet av ett nytt civilt försvar:  

 En explorativ studie med fokus på svenska internationella samarbeten och dess användbarhet 

inom civilt försvar och höjd beredskap, 

 en historiskt och internationellt utblickande studie som belyser beredskapslagring, 

 en fortsättning på 2017 års studie om näringslivets roll i totalförsvaret med fokus på vilka 

policyverktyg som finns staten tillhands samt 

 en studie av vilka aspekter som blir viktiga att ta ställning till inför uppgiften att 

personalplanera för det civila försvaret. 

  

Utöver ovan nämnd verksamhet har projektet i samverkan med kontaktpersoner vid Ju SSK 

konsoliderat rutinerna för att inrikta framtida studieverksamhet. En fungerande inriktningsdialog är 

i sin tur viktig för att framtida forskningsverksamhet inriktas mot rätt områden där behoven finns, 

men också för att kunna matcha en eventuell uppväxling av utvecklingstakten i totalförsvaret.  

Till sist har vissa förberedelseaktiviteter genomförts under hösten i syfte att optimera 

förutsättningarna för planerad studieverksamhet under 2019. 
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9 Rapporter och skriftliga produkter som levererats under 
2018 

 

Här redovisas de öppna rapporter och memon som har publicerats inom FOI för de olika projekten 

(briefingar och underlagsrapporter i D-serien inkluderas ej). Precis som i universitets- och 

högskolevärlden representerar innehållet i FOI:s publikationer inte nödvändigtvis myndighetens 

ståndpunkt eller uppfattning i en fråga. 

 

 

 

Rapport/Memonr Författare Titel 

  RUFS   

FOI MEMO 6365 Tomas Malmlöf Russia´s new Armament Programme - leaner and meaner 

FOI MEMO 6470 Johan Norberg 
Vostok-2018: about the Russian military´s brain, not its 
muscles. 

FOI MEMO 6569 Jonas Kjellèn Ryska marinstridskrafter i Medelhavet 

FOI MEMO 6571 Nils Dahlqvist Ryska privata militära företag 

FOI-R--4623--SE Niklas Rossbach The Geopolitics of Russian energy 

FOI-R--4625--SE Jonas Kjellèn 
Russian Electronic Warfare. The role of Electronic Warfare in 
the Russian Armed Forces. 

FOI-R--4627--SE Johan Norberg 
Training for War “Russias Strategic-level Military Exercises 
2009-2017" 

FOI-S--5848--SE Carolina Vendil Pallin Russian cyber troops• and Information Warfare 

FOI-S--5862--SE Carolina Vendil Pallin Ryssland 

FOI-S--5867--SE Fredrik Westerlund Force or Modernization? 

FOI-S--5899--SE Susanne Oxenstierna, Tomas Becker The Russian economy under Putin 

FOI-S--5900--SE Susanne Oxenstierna, Tomas Becker 
Introduction, Becker, T. & Oxenstierna, S. (red) The Russian 
economy under Putin, Routledge 2018, s. 1-8. 

FOI-S--5901--SE Susanne Oxenstierna A New Trend in Russia´s defence spending 

FOI-S--5942--SE Susanne Oxenstierna Sanktionerna mot Ryssland - har de någon effekt? 

  NOTS   

FOI MEMO 6415 Mike Winnerstig, John Rydqvist 
Ny amerikansk säkerhetspolitisk strategi - geopolitisk 
stormaktskonflikt i fokus 

FOI MEMO 6481 Michael Jonsson, Johan Engvall 
Guardians of the North: The Finnish Army Improves Readiness 
and Mobility to Counter Hybrid Threats 

FOI MEMO 6605 Anna Sundberg Frankrikes säkerhetspolitik och militära förmåga 

FOI MEMO 
H1911 Robert Dalsjö, Johan Eellend De baltiska staternas militära resurser och militära förmåga. 

FOI MEMO 
H1971 Krister Pallin 

Norskt-svenskt operativt samarbete - rapport från ett politiskt-
militärt spel. 

FOI-R--4562--SE Niklas Rossbach 
Trump och amerikansk säkerhetspolitik. En analys av president 
Trump och hans utrikespolitiska tradition. 

FOI-R--4587--SE Niklas Granholm, John Rydqvist 
Nuclear Weapons in Europe: British and French deterrence 
forces 

FOI-R--4628--SE 
Johan Engvall, Eva Hagström Frisell, 
Madelene Lindström 

Nordiskt operativt försvarssamarbete - Nuläge och framtida 
utvecklingsmöjligheter 
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  Asien/Mellanöstern   

FOI MEMO 6527 Samuel Bergenwall 
Mellanöstern efter Khashoggi - noteringar från Manama-
dialogen 

FOI MEMO 6528 Bitte Hammargren Cracks in the Saudi system 

FOI-R--4602--SE Samuel Bergenwall Det glömda kriget i Jemen 

FOI-R--4640--SE Aron Lund Syria´s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict? 

  Afrika   

FOI MEMO 6476 Sara Sörensen Utmaningarna för fred i Sydsudan 

FOI MEMO 6604 Jakob Hedenskog Russia is stepping up its military cooperation in Africa 

  Insatser   

FOI MEMO 6437 Jakob Hedenskog 
The feasibility of a UN peacekeeping mission in Donbas - Views 
from Ukraine and Russia 

  Försvarspolitiska studier   

FOI MEMO 6321 Robert Dalsjö 
The Six Functions of a Threshold - An Attempt at Conceptual 
Analysis 

FOI MEMO 6588 Ann Ödlund Informationsdelning och lägesbild. 

FOI-R--4577--SE Malin Severin 
Tidig förvarning och icke-militära angreppssätt - Utmaningar för 
underrättelsetjänsten 

FOI-S--5921--SE Robert Dalsjö 
Sweden and its deterrence deficit: Quick to react, yet slow to 
act. 

  Försvarsekonomi   

FOI MEMO 6362 Maria Ädel, Juuko Alozious Försvarsekonomi i fokus: Norge 

FOI MEMO 6375 Per Olsson, Susanne Oxenstierna Försvarsekonomi i fokus: Ryssland 

FOI MEMO 6516 Per Olsson Towards a tool for measuring military performance 

FOI-R--4593--SE 

Per Olsson, Peter Bäckström, Mattias 
Johansson, Jens Lehman, Jens Lusua, 
Maria Ädel, Josefin Öhrn-Lundin 

Strukturella utmaningar inom det militära försvarets materiel- 
och personalförsörjning 

  SABEK   

FOI-R--4649--SE 
Jenny Ingemarsdotter, Anna Sparf, 
Linda K Karlsson, Jenny Lundén 

Näringslivets roll i totalförsvaret - centrala frågor och vägar 
framåt 

FOI-R--4675--SE 
Per Larsson, Christoffer Wedebrand, 
Carl Denward 

Personal för ett nytt försvar - Förutsättningar, problem och 
möjligheter 

FOI-R--4650--SE 
Camilla Eriksson, Pär Eriksson, 
Johanna Wahrenberg 

Internationella avtal och samarbeten med relevans för civilt 
försvar 

 


