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1 GD har ordet 
 

Det är svårt att inte beröra det faktum att den värld vi lever i idag upplevs som allt oroligare 

med pågående krig i Syrien och Irak, terrordåd, men även oroligheter i vårt närområde och en 

flyktingsituation som Europa inte har haft sedan andra världskriget. I strävan mot ett tryggare 

samhälle har FOI en viktig roll att spela i Sverige och internationellt, inte minst när det gäller 

uppbyggandet av ett modernt civilt och militärt försvar. 

 

Vi har i den senaste kundundersökningen våren 2015 fått ett kvitto på att uppdragsgivarna är 

mycket nöjda med FOI. Det som de särskilt hyllar är kompetensen i organisationen. De lyfter 

också fram den höga nivån på forskningen och anser att FOI har hög trovärdighet. 

Undersökningsresultatet visar att FOI till allra största del uppfyller de behov och förväntningar 

våra uppdragsgivare har. Slutsatserna visar att områden med höga omdömen ska bibehållas och 

utvecklas men också att verksamheten bör utvecklas för att kunna möta framtida behov med 

relevant kunskap. 

 

Under hösten utkom den sjätte utgåvan av Strategisk utblick - STRUT, en samlingsrapport med 

artiklar skrivna av forskare från olika delar av verksamheten. Årets STRUT har temat 

”Perspektiv på svenska vägval i en snårig och komplicerad värld” och fokuserar på hur vi 

kommer att behöva hantera risker och hot i en komplex omvärld. 

 

Försvarsministern och inrikesministern och deras respektive statssekreterare har under året 

besökt FOI vid olika tillfällen. Vid dessa tillfällen har vi konkret kunnat visa hur FOI:s 

verksamhet gör skillnad för uppdragsgivarnas verksamheter. 

 

FOI har under året genomfört ett omställningsarbete med målet att anpassa verksamheten till 

efterfrågan. Det ledde bland annat till oundvikliga personalneddragningar. Mot slutet av 2015 

har det ekonomiska läget förändrats betydligt till det bättre och 2016 genomförs även en 

organisationsjustering. Det förbättrade ekonomiska resultatet beror på att genomförda 

besparingar lett till minskade kostnader, men framför allt på en kraftfull insats av institutets 

medarbetare. 

 

Sedan ett par år tillbaka arbetar FOI aktivt med vad det innebär att vara medarbetare på FOI, 

hur vi förhåller oss till varandra och den verksamhet institutet bedriver. Arbetet benämns det 

Vårt FOI. Under 2015 lades bland annat fokus på vad det innebär att vara statlig tjänsteman 

och den statliga värdegrunden. Arbetet tog fart under hösten och fortsätter in i 2016 och har 

väckt mycket bra diskussioner inom FOI. Bland annat genom de fiktiva men realistiska 

fallstudier medarbetarna fått samtala och reflektera tillsammans kring. 

 

Under 2016 genomförs utredningen om Forskning och utveckling på Försvarsområdet. Jag ser 

fram emot att få diskutera med utredaren Björn von Sydow hur vi från FOI med vår samlade 

kompetens och breda verksamhet kan bidra till att förstärka Försvarsmaktens operativa förmåga 

både på kort och lång sikt. Jag ser också fram emot vårt utökade samarbete med 

Polismyndigheten och andra myndigheter i den civila sektorn.  

 

Jan-Olof Lind 

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. 

 

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, 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 kvalitet. 

 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 Försvarsexportmyndigheten 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 kunskapsuppbyggande respektive kunskapstillämpande 

verksamhet. Verksamheten sker i projektform. Inom den kunskapsuppbyggande verksamheten 

bedrivs forskning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Denna kunskapsuppbyggande 

forskning sker främst inom den sammanhållna FoT1-beställningen från Försvarsmakten, men 

också via anslag från Försvars- och Utrikesdepartementen samt genom bidrag från 

forskningsfinansiärer. Den kunskapsuppbyggande verksamheten utgör en grundförutsättning 

för kunskapstillämpningen där forskning och utveckling, analyser m.m. nyttjas för att lösa mer 

kortsiktiga behov för uppdragsgivarnas verksamhet. Den domänkunskap som FOI byggt upp är 

en förutsättning för kunskapstillämpningarna för försvaret och det civila samhället.  

                                                 
1 Forskning och teknikutveckling 
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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 ickespridning  

 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.  
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För den interna samordningen och uppföljningen av uppdrag från uppdragsgivare indelas 

verksamheten på FOI i följande marknadsområden: 

 

 Försvar 

 Regeringskansliet 

 Civila myndigheter 

 Näringsliv 

 Utländska kunder 

 Forskningsfinansiärer 

 

Se avsnitt 4.3 för en redovisning per marknadsområde.  
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3 Samlad översikt 
 

3.1 Årets verksamhet  
 

Verksamhetsåret har präglats av den turbulens som Sverige och Europa står inför med ett ökat 

antal komplicerade säkerhetsutmaningar och hot. Efterfrågan på kunskap och forskning för att 

analysera och tolka konsekvenserna av de förändringar vi står inför ökar. På FOI upplever vi 

en ökande efterfrågan på resultatöverföring av vår verksamhet till våra huvuduppdragsgivare. 

Våra experter är också starkt efterfrågade av såväl beslutsfattare som media. Detta sker 

samtidigt som det nya totalförsvaret ska byggas upp. 

 

FOI bedriver viktig forskning för Försvarsmakten och levererar fortlöpande resultat inom 

samtliga forskningsområden där FOI bedriver verksamhet. Några exempel på områden med 

stor betydelse för det militära försvaret är robust kommunikation, skydd av IT-system och 

system för upptäckt och identifiering. FOI har bland annat bistått Försvarets Materielverk 

(FMV) vad gäller ubåtskommunikation, telekonflikter och frekvenshantering vid kravställning 

av nya taktiska radiosystem. Vidare har FOI bistått FMV vid bedömning av störtålighet hos 

GPS-system på olika typer av militära plattformar samt i kommunikationsfrågor kopplat till 

Gripen-utvecklingen. 

  

FOI har också vidareutvecklat sin test-, tränings- och övningsanläggning för IT-säkerhet, 

CRATE, för att kunna stödja andra myndigheter med testning av sårbarheten hos systemkritiska 

IT-system. Vad gäller stöd inför livstidsförlängning och anskaffning har fokus legat på 

halvtidsmodifiering av ubåten Gotland och ny ubåt A26, ny lätt torped, nytt luftvärnssystem 

och ny sjömålsrobot för att ersätta Robotsystem 15 på fartyg och flygplan. FOI har därutöver 

bland annat genomfört stöd till utbildning, träning och taktikutveckling av det svenska 

stridsflygsystemet vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC). 

 

FOI:s starka internationella ställning som partner till OPCW (Organization for the Prohibition 

of Chemical Weapons) gjorde att OPCW under 2015 valde FOI som värd för att utbilda 

internationella inspektörer i ”Analytical skills” samt för ytterligare analyser av prover. Under 

2015 har en metod för att påvisa klorgasexponering via analys av lungsköljvätska även 

utarbetats. Denna har rönt internationell uppmärksamhet eftersom det är konstaterat att klorgas 

har använts i konflikten i Syrien. 

 

I samverkan med Utrikesdepartementet och FN:s Office for Disarmament Affairs, anordnade 

FOI i juni 2015 den första internationella workshopen för att diskutera organisation och 

tillämpbara metoder för den laboratorieanalys som måste ingå i en undersökning av påstådd 

användning av biologiska vapen. FOI har därutöver utsetts att leda en av tre arbetsgrupper inom 

International Partnership for Nuclear Disarmament Verification (IPNDV), det internationella 

partnerskapet för verifikation av kärnvapennedrustning. 

 

Som del av försvarets internationella insatser stödjer institutet nu på både politisk och militär 

nivå den nationella utvärderingen av Afghanistaninsatsen, den mest omfattande efter det kalla 

krigets slut. Ett annat utvärderingsuppdrag som FOI har genomfört under året avsåg hur 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bidrog i kampen mot ebola i Liberia 

(myndighetens hittills största internationella snabbinsats) och vilka resultat som uppnåddes. 



FOI ÅRSREDOVISNING 2015  DNR: FOI-2016-173 

Sida 9 av 67 

 

Utvärderingen visade bland annat att insatsen bidrog till att stoppa epidemins spridning, vilket 

medverkade till att rädda liv och minska lidande.  

 

FOI genomförde även ett uppdrag för Migrationsverket kallat ”strategisk migrationsanalys”. 

Frågan som forskarna har försökt besvara är i korthet: Vad kan Migrationsverket göra för att 

minska påfrestningarna i systemet? Slutsatserna är bland annat att Migrationsverket alltid, 

oavsett situation, bör vara en kunskapsbas för andra myndigheter och bör bidra till att 

individperspektivet betonas mer i asylmigrationsprocessen. Migrationsverket agerar idag 

stötdämpare i asylmigrationssystemet och kommer även fortsättningsvis att behöva göra det. 

Men var och när bör utredas så att dessa stötdämpare blir effektiva ur ett samhällsperspektiv. 

 

Institutets experter är starkt efterfrågade av såväl beslutsfattare som media. Intresset för FOI:s 

kunskap om utvecklingen i Ryssland, Baltikum, Syrien och konflikthärjade regioner i Afrika, 

främst Mali, är liksom tidigare stort. Expertkunskap inom olika tekniska områden efterfrågas, 

t.ex. inom detektionsforskning kring hemmagjorda bomber, cyberattacker, rymdfrågor och 

hybridkrigföring. Samhällssäkerhet, kris och beredskap är också områden där FOI bidrar med 

kunskap och expertis i den bredare samhällsdebatten.  

 

Under året sjösattes Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen. Projektet drivs av FOI med 

stöd av MSB och inom ramen för krisberedskapsanslaget 2:4. Plattformen samlar 

kunskapsbehov inom svensk krisberedskap, lotsar till befintlig kunskap och verkar för att 

Sverige drar mer nytta av EU:s resurser för utvecklingsprojekt. FOI välkomnar alla svenska 

krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. 
 

3.2 Ekonomiskt utfall 

 

FOI styrelse beslutade vid styrelsemötet den 3 februari om en budget för 2015 med ett 

underskott på 35 mnkr. Styrelsen uppdrog åt Generaldirektören att hantera underskottet som 

omställningskostnader. En tidigare bedömning av möjliga intäkter visade att intäkterna inte 

skulle räcka för att täcka kostnaderna och att en omställning av verksamheten skulle vara 

nödvändig. Omställningsarbetet påbörjades genast i syfte att minska personalstyrkan. I 

budgeten bedömdes omställningskostnaderna till 38,4 mnkr och beslut fattades om en 

personalreduktion på totalt 48 personer. Samtidigt vidtogs andra åtgärder som 

anställningsstopp, internatstopp och kostnadsrestriktioner, framförallt inom den administrativa 

delen av verksamheten. 

 

Verksamhetsårets totala intäkter har uppgått till 1 140,9 mnkr och de totala kostnaderna har 

uppgått till 1 128,8 mnkr. Omställningskostnaderna har uppgått till 31,1 mnkr. Resultatet i den 

ordinarie verksamheten blev 43,2 mnkr att jämföras med budgeterade 3,4 mnkr. FOI redovisar 

totalt ett resultat för verksamhetsåret på 12,1 mnkr. I förhållande till budget beror 

resultatförbättringen på att kostnaderna har hållits nere. Samtliga kostnadsposter har minskat, 

men framförallt övriga driftkostnader som har minskat med 32,5 mnkr. 

 

De totala intäkterna har ökat med 39,6 mnkr eller 3,6 procent jämfört med år 2014. Det totala 

antalet timmar har minskat mellan år 2015 och 2014. Däremot har timmarna i 

forskningsverksamheten ökat mellan åren med ca 11 000 timmar samtidigt som timpriserna 

höjdes inför 2015.  
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Intäkter av anslag har minskat med 5,0 mnkr. Årets disponibla anslag har inte upparbetats, utan 

ett anslagssparande på 4,6 mnkr har överförts till 2016. Detta beror på att andelen gemensamma 

kostnader blev lägre än beräknat, varför anslagstimpriset behövde sänkas. Andelen 

anslagsintäkter uppgår till knappt 18 procent av de totala intäkterna, vilket är en något lägre 

procentuell andel än 2014. 

 

Intäkter av avgifter och ersättningar har ökat med 36,9 mnkr eller 4,8 procent. Huvudkunden 

Försvarsmakten har ökat något, 2,6 mnkr, medan Försvarets materielverk har ökat med 

23,2 mnkr. 

 

Bidragsintäkterna har också ökat med 7,7 mnkr eller 6,5 procent. Bidragsintäkterna från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ökar med 6,3 mnkr, vilket förklaras av de medel, 

för en samverkansplattform avseende EU:s ramprogram Horisont 2020, som FOI har erhållit 

för 2015. Bidrag från EU ligger kvar på samma nivå som 2014, ca 67,1 mnkr.  

 

De totala kostnaderna har också ökat jämfört med föregående år, dock endast 10,3 mnkr eller 

0,9 procent. Den kostnadspost som ökar mest är personalkostnader som en konsekvens av 

omställningsarbetet.  

 

Personalkostnaderna har ökat med 8,5 mnkr eller 1,1 procent. Kostnaderna för under året 

uppsagd personal har uppgått till 31,1 mnkr. Totalt har 40 beslut om uppsägning på grund av 

arbetsbrist fattats. Övriga tjänster, i förhållande till de 48 tjänster som ursprungligen beslutades, 

har lösts på annat sätt. Två tvisteförhandlingar återstod per 31 december. Vid årets slut var 

antalet tillsvidareanställda 958 personer, en minskning med 59 personer i förhållande till antalet 

anställda vid utgången av 2014. 

 

Lokalkostnaderna har minskat med 3,3 mnkr (2,6 procent) jämfört med 2014. Minskningen 

beror på omförhandlat hyresavtal för Kista, avtalskonstruktionen ger rabatt i två år, och lägre 

mediakostnader2.  

 

Övriga driftkostnader har ökat med 7,0 mnkr eller 4,3 procent i förhållande till föregående år. 

Totalt ökar kostnaderna inom forskningsverksamheten med 2,8 mnkr. Det är framförallt inköp 

av varor som har ökat, medan externa tjänster har minskat. Driftkostnader i den interna 

stödverksamheten har ökat jämfört med 2014 med totalt 4,2 mnkr. Med anledning av förnyat 

hyresavtal för Kista kunde år 2014 6,1 mnkr av avsatta medel för återställningsåtgärder 

upplösas. Med hänsyn tagen till denna upplösning har driftkostnaderna inom stödverksamheten 

minskat med 1,9 mnkr. 

 

Årets nyinvesteringar har uppgått till 30,5 mnkr, vilket är en minskning med knappt 7,6 mnkr 

jämfört med 2014. Detta medför att avskrivningar och nedskrivningar har minskat, med 

1,3 mnkr eller 3,5 procent. De finansiella kostnaderna har minskat med 0,5 mnkr framförallt 

beroende på den negativa räntan, vilken medför att inga räntekostnader för lån till 

anläggningstillgångar hos Riksgälden behöver betalas. 

 

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

redovisning. 

  

                                                 
2 Med mediakostnader avses el, värme och kyla. 
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4 Resultatredovisning 
 

Upplysning kring prestationsredovisningen 
 

Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatredovisningen främst avse hur 

verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. I årsredovisningen redovisar 

FOI sin kärnverksamhet i form av Forskningsområden, se avsnitt 4.2. Forskningsområdena redovisas med intäkter 

och kostnader. Inom respektive forskningsområde redovisas prestationerna som exempel. 

 

FOI redovisar därutöver 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 kvalitet. 

 

FOI är Sveriges största samlade forskningsorganisation när det gäller kompetens som rör 

försvar och samhällets säkerhet. De grundläggande kompetenser som behövs för att stödja 

försvaret kan också tillämpas 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 främst i kunskapsuppbyggande uppdrag inom den sammanhållna FoT-

beställningen från Försvarsmakten, och i de anslagsfinansierade projekten från Försvars- och 

Utrikesdepartementen, men också genom bidrag från forskningsfinansiärer och andra 

uppdragsgivare. Denna verksamhet är därför en grundförutsättning för att FOI idag och i 

framtiden ska kunna ge forskningsbaserat stöd till sina uppdragsgivare. Kunskapstillämpning 

omfattar såväl enskilda uppdrag (främst från Försvarsmakten och FMV) som 

anslagsfinansierad verksamhet 

 
Tabell: Verksamhet enligt kunskapsmodellen i tkr 
 

 
 

År 2015 utgjorde kunskapsuppbyggande verksamhet 46 procent (528 mnkr) medan 

kunskapstillämpning utgjorde 54 procent (612 mnkr) av FOI:s totala verksamhet. Fördelningen 

varierar dock mellan olika områden. Den kunskapsuppbyggande verksamheten har minskat i 

andel av den totala verksamheten jämfört med de två senaste åren. Vissa fluktuationer är att 

förvänta i en uppdragsfinansierad verksamhet där den kunskapstillämpande andelen av 

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

2015 anslag avg m.m. 2015 anslag avg m.m. 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013

Kunskapsuppbyggande 

verksamhet 528 426 120 806 407 620 -528 063 -120 806 -407 257 363 526 328 -535 827 -9 499 558 711 -572 433 -13 723

Kunskapstillämpande 

verksamhet 612 432 81 836 530 596 -600 727 -81 836 -518 891 11 705 574 961 -582 664 -7 703 566 383 -565 299 1 085

Totalt FOI 1 140 858 202 642 938 216 -1 128 790 -202 642 -926 148 12 068 1 101 288 -1 118 490 -17 202 1 125 094 -1 137 732 -12 638
varav anslagsverksamhet 

FOI 202 642 202 642 0 -202 642 -202 642 0 0 207 672 -207 672 0 203 259 -203 259 0

Verksamhet, tkr varav intäkter av varav kostnader av 
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intäkterna varierar med uppdragsgivarnas aktuella behov. I ett långsiktigt perspektiv är en 

minskande andel kunskapsuppbyggande verksamhet emellertid inte hållbart då den långsiktiga 

kunskapsutvecklingen ligger till grund för framtida tillämpningar. 

  

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 syftar till att 

nyttiggöra FOI:s kunskap för dess uppdragsgivare. 
 

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 av vikt, 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:s verksamhet inom områdena IT-arkitektur och systemutveckling, 

Informationssäkerhet, Människa-system-interaktion och Robust telekommunikation vid 

avdelningen för Informations- och aerosystem utvärderats av en internationellt sammansatt 

expertgrupp. Utvärderingen beaktade kriterierna personal, vetenskapliga/tekniska metoder och 

anläggningar, vetenskaplig produktion, samarbeten, resultat, resultatöverföring samt 

kundrelevans. Den slutliga bedömningen av varje område är en sammanvägning av de olika 

utvärderingskriterierna. 

 

Tre av de fyra utvärderade områdena befanns hålla hög internationell klass. Alla områdena 

bedömdes hålla hög eller mycket hög vetenskaplig kvalitet internationellt sett och de 

anläggningar grupperna har tillgång till bedömdes hålla mycket hög klass internationellt sett. 

Utvärderingsgruppen framhöll också en genomgående hög relevans ur uppdragsgivarnas 

perspektiv och hög kompetens hos personalen inom de olika områdena. Analysen av 

utvärderingsgruppens iakttagelser och rekommendationer och framtagande av en handlingsplan 

har påbörjats.  

 

Under 2015 producerade FOI 726 rapporter och memon till uppdragsgivare att jämföra med 

789 stycken 2014 och 752 stycken 2013. Orsakerna till minskningen i antalet rapporter och 

memo är, förutom naturliga fluktuationer, bland annat önskemål från uppdragsgivare om andra 

typer av leveranser och slopade krav på kvartalsvisa lägesrapporter (se vidare 4.1.2.1). Inom 

kundrapporteringen uppgick FOI-memon till 64 procent. Den högre andelen memon i 

förhållande till FOI-rapporter beror delvis på huvuduppdragsgivaren Försvarsmaktens 

önskemål om ökad extern vetenskaplig publicering av resultat istället för i form av FOI-

rapporter. FOI Memo utgör kortare avrapporteringar till uppdragsgivare såsom redovisning av 

genomfört arbete, huvudresultat och dess implikationer och är den huvudsakliga 

rapporteringsformen för kunskapstillämpande verksamhet. Den kunskapstillämpande 

verksamheten har ökat under senare år jämfört med långsiktig kunskapsuppbyggande 

verksamhet, vilket innebär att rapporteringsformen FOI Memo också har ökat i relation till 

tidigare år. 
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FOI:s externa vetenskapliga publicering uppgick 2015 till 343 artiklar och konferensbidrag 

jämfört med 247 stycken 2014 respektive 248 stycken 2013.3 Denna till synes stora ökning 

beror på att ett större antal tidigare publicerade arbeten rapporterats in under 2015. FOI:s 

internationella vetenskapliga publicering har ökat under senare år trots minskande 

kunskapsuppbyggande verksamhet i såväl absoluta tal som procentuellt. Detta är bl.a. ett 

resultat av ett medvetet fokus på internationell publicering enligt huvuduppdragsgivarnas 

önskemål. 

 
Figur: Antal skriftlig dokumentation 
 

 
 

4.1.2 Kunskapsuppbyggnad  
 

FOI utgör kunskapsbärare inom många områden för sina uppdragsgivare genom att bygga upp 

och förvalta forskningsbaserad kunskap. Denna kunskap är den kompetens och förmåga som 

successivt byggts upp genom forskning under många år. 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 forskningsbaserade kunskapsuppbyggnaden är en nödvändig förutsättning för 

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

samlade kunskapen, sker vetenskaplig profilering, 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 ännu mera kunskap att tillämpa för uppdragsgivarnas behov. 

 

                                                 
3 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.   
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Den kunskapsuppbyggande verksamheten dokumenteras och rapporteras företrädesvis som 

skriftliga rapporter tilluppdragsgivare, vetenskapliga artiklar samt konferensbidrag. 

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

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

uppdragsgivarna. Den största enskilda delen av den kunskapsuppbyggande verksamheten 

utgörs av Försvarsmaktens s.k. FoT-beställning. FOI:s kunskapsuppbyggande verksamhet 

inom denna beställning omfattade 2015 projekt inom FoT-områdena Modellering och 

simulering, Ledning med MSI (Människa-System-Interaktion), Sensorer och 

signaturanpassning, Undervattensteknik, Vapen och Skydd, Telekrig samt Flygteknik med 

elektronik och byggsätt. 

 

Bidrag från forskningsfinansiärer fås i stark konkurrens i öppet utlysta program. En förmåga i 

organisationen att attrahera nationella och internationella forskningsfinansiärer gör att andelen 

ökat sedan tidigare år av den totala kunskapsuppbyggande verksamheten. År 2015 uppgick 

andelen till 25 procent av den kunskapsuppbyggande verksamheten, vilket ska jämföras med 

24 procent år 2014 och 23 procent 2013. (se vidare avsnitt 4.3.3). 
 

Tabell: Kunskapsuppbyggande verksamhet samt vetenskaplig kvalitet i tkr 
 

 
 

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

kunskapsuppbyggande verksamhet. Syftet är att säkerställa att grundkompetens och förmåga 

upprätthålls, för att exempelvis kunna utföra oberoende bedömningar rörande CBRN-hot och 

tidigt upptäcka förändringar genom att följa den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom 

relevanta områden. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 106,8 mnkr. Utfallet uppgick 

2015 till 103,4 mnkr. 

 

För Utrikesdepartementets behov av CBRN-kompetens avseende nedrustnings- och 

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

fastställer att 17,35 mnkr av tilldelade medel endast ska användas för att finansiera 

vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten vid 

FOI. Utfallet 2015 uppgick till 17,38 mnkr. 

 

Viss kunskapsuppbyggande verksamhet sker även inom anslaget 1.9 ap. 1, 

Forskning/analysstöd för regeringens behov inom det säkerhetspolitiska området. 

Kunskapsuppbyggande verksamhet inom detta anslag särredovisas inte, se vidare avsnitt 4.1.3. 
 
 

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

2015 anslag avg m.m. 2015 anslag avg m.m. 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013

Extern kunskaps-

uppbyggande 

verksamhet
1)

276 156 0 276 156 -276 077 0 -276 077 79 276 734 -281 901 -5 167 307 117 -308 545 -1 428

Bidragsverksamhet 131 464 0 131 464 -131 180 0 -131 180 284 125 634 -129 966 -4 332 129 625 -141 919 -12 294

Fö 1:9 ap. 2 Forskning 

inom CBRN-området 103 422 103 422 0 -104 603 -103 422 0 0 104 603 -104 603 0 102 621 -102 621 0

UD 1:6 ap. 4 

Grundkompetens och 

infrastruktur 17 384 17 384 0 -19 357 -17 384 0 0 19 357 -19 357 0 19 348 -19 348 0

S:a anslagsverksamhet 120 806 120 806 0 -123 960 -120 806 0 0 123 960 -123 960 0 121 969 -121 969 0

S:a 

kunskapsuppbyggande 

verksamhet 528 426 120 806 407 620 -531 217 -120 806 -407 257 363 526 328 -535 827 -9 499 558 711 -572 433 -13 723
1) Här ingår FoT-beställning samt koncernuppdrag från Försvarsmakten.

varav intäkter av varav kostnader av 
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4.1.2.1 FoT-beställning, Metod och utredningsstöd samt OA-metoder 
 

Den sammanhållna FoT-beställningen från Försvarsmakten är den största enskilda 

finansieringskällan för FOI:s kunskapsuppbyggande verksamhet och uppgick 2015 till 269,6 

mnkr. FoT-beställningen utgör tillsammans med delar inom det s.k. Koncernstödsuppdraget 

den kunskapsutveckling som möjliggör expertstöd till alla faser i Försvarsmaktens och FMV:s 

verksamhet, från tidiga konceptstudier via materielanskaffning till stöd under insatser. Under 

2015 har en genomlysning av den samlade FoT-verksamheten skett på grund av beslutade 

besparingar av Försvarsmaktens anslag för forskning och teknikutveckling. Dessa besparingar 

kommer att få genomslag i 2016 års samlingsbeställning. Nedan beskrivs leveranser från 

projekten inom FoT-beställningen, Metod och utredningsstöd samt OA-metoder. 
 
Tabell: Leveranser från projekten inom samlingsbeställning FoT, Metod- och utredningsstöd samt OA-
metoder till Försvarsmakten, i antal och i procent. 
 

 
 

Antalet leveranser från projekten inom dessa beställningar har minskat under 2015 i förhållande 

till tidigare år. Detta beror framförallt på minskad beställningsvolym. År 2013 motsvarade dessa 

beställningar 334 mnkr, vilket minskade till 324 mnkr 2014 och knappt 317 mnkr 2015.  

 

Inom samlingsbeställning FoT finns en ambition att detaljerat dokumentera genomförd 

verksamhet, tekniska beskrivningar, beräkningar och resultat i interna dokumentationsserier, 

medan rapporteringen till uppdragsgivare företrädesvis ska sätta de slutliga resultaten i ett för 

uppdragsgivaren relevant sammanhang. Från och med 2015 lämnas inte längre kvartalsvisa s.k. 

milstolpar, i enlighet med uppdragsgivarens beslut, och det totala antalet leveranser har minskat 

på grund av detta. Den största minskningen återfinns inom kategorin FOI Memo, lägesrapport. 

Antalet publicerade konferensbidrag är, trots minskad omfattning av FoT-beställningen, 

desamma som år 2014. 
 

4.1.3 Kunskapstillämpning  
 

Med kunskapstillämpning avses tillämpning 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. Kunskapstillämpning omfattar såväl enskilda uppdrag som 

anslagsfinansierad verksamhet. Exempel på kunskapstillämpande uppdrag återfinns i 

kapitel 4.2 Forskningsområden. 

 

Extern kunskapstillämpande verksamhet omfattar bl.a. nyttiggörandet av den kunskap som 

byggs upp inom Försvarsmaktens samlingsbeställning. Detta sker främst i beställningar från 

Försvarsmakten och FMV, och företrädesvis genom FOI:s deltagande i uppdragsgivarnas 

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

utbildningar samt som skriftlig rapportering som svar på specifika frågeställningar. Exempel på 

FOI Rapporter 63 80 76 44% 44% 37%

Konferensbidrag o. dyl . 6 6 3 4% 3% 1%

FOI Memo, ej lägesrapporter 25 16 34 17% 9% 17%

FOI Memo, lägesrapporter 14 42 44 10% 23% 22%

Muntl iga  presentationer, demonstrationer, workshops, seminarier 31 29 34 22% 16% 17%

Övrigt 5 8 12 3% 5% 6%

Totalt 144 181 203 100% 100% 100%

2014 20132015 20152014 2013
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sådan verksamhet är olika typer av kurser samt uppdrag från såväl Försvarsmakten som FMV 

inom materiel- och logistikförsörjningen. Dessa uppdrag gäller ofta stöd avseende värdering 

och kravställning. Ytterligare exempel är det vetenskapligt baserade metodstöd som levereras 

av operationsanalytiker hos Försvarsmakten.  
 
Tabell: Kunskapstillämpande verksamhet i tkr 
 

 
 

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

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

strategisk analys samt utveckling av försvar och krishanteringsförmåga. 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 16,8 mnkr. Utfallet uppgick 

2015 till 16,4 mnkr. 

 

Av anslaget från Utrikesdepartementet (1.6 ap. 4) får, enligt regleringsbrevet, högst 17,0 mnkr 

användas för kunskapstillämpande verksamhet. Utfallet blev 16,3 mnkr. Kunskapstillämpning 

sker huvudsakligen genom direktstöd till Utrikesdepartementet i ickespridnings- och 

nedrustningsfrågor inom CBRN-området. 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, multilaterala exportkontrollregimer avseende EU:s uppförandekod för 

rymden och i samband med IAEA4:s styrelsemöten. FOI ledde under 2015 för Sveriges räkning 

arbetet i de tekniska expertgrupperna inom ramen för MTCR respektive NSG.5 Vidare leder 

FOI en av tre arbetsgrupper inom IPNDV6, det internationella partnerskapet för verifikation av 

kärnvapennedrustning. IPNDV är ett amerikanskt initiativ med syfte att bygga förmåga 

avseende verifikation av kärnvapennedrustning hos såväl kärnvapenstater som icke 

kärnvapenstater. 

 

                                                 
4 IAEA (International Atomic Energy Agency) är det internationella atomenergiorganet. 
5 MTCR - Missile Technology Control Regime och NSG – Nuclear Suppliers Group är multilaterala 

exportkontrollregimer som Sverige är medlem i. Under dessa regimer finns tekniska expertgrupper som 

kontinuerligt utvecklar exportkontrollistorna.   
6 IPNDV, International Partnership for Nuclear Disarmament Verification. 

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

2015 anslag avg m.m. 2015 anslag avg m.m. 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013

Extern kunskaps-

tillämpande verksamhet 
530 596 0 530 596 -518 891 0 -518 891 11 705 491 249 -498 952 -7 703 485 094 -484 009 1 085

Fö 1:9 ap. 1 

Forskning/analysstöd för 

regeringens behov

49 153 49 153 0 -49 153 -49 153 0 0 51 161 -51 161 0 49 918 -49 918 0

Fö 1:9 ap. 4 Internationell 

verksamhet och 

exportstöd 

16 381 16 381 0 -16 381 -16 381 0 0 16 642 -16 642 0 16 157 -16 157 0

UD 1:6 ap. 4 Alla program 

exkl. Grundkompetens 

och infrastruktur

16 302 16 302 0 -16 302 -16 302 0 0 15 909 -15 909 0 15 214 -15 214 0

S:a anslagsverksamhet 81 836 81 836 0 -81 836 -81 836 0 0 83 712 -83 712 0 81 289 -81 289 0

S:a 

kunskapstillämpande 

verksamhet

612 432 81 836 530 596 -600 727 -81 836 -518 891 11 705 574 961 -582 664 -7 703 566 383 -565 299 1 085

varav intäkter av varav kostnader av 
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4.2 Forskningsområden 

 
Tabell: Forskningsområden 
 

 
 

4.2.1 Beslutsstödssystem och informationsfusion  
 

Inom beslutsstöd och informationsfusion utvecklar FOI smarta IT-lösningar som sträcker sig från 

datainsamling till innovativa presentationssystem. Målet med verksamheten är att öka 

användares förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut. Forskningen 

innefattar såväl teknik som metod och utgör en brygga mellan rent teknisk forskning, som t.ex. 

sensor- och kommunikationssystem, och mänskligt beslutsfattande. Under 2015 har FOI haft 

uppdrag från bl.a. Försvarsmakten, FMV, EU, EDA7 och Vinnova.  

 

FOI har under 2015 arbetat med forskning kopplat till Försvarsmaktens behov avseende koncept 

och metoder avseende stöd av spel- och simuleringsbaserade verktyg med syfte att öka förmågan 

att planera inför och genomföra insatser, samt att omhänderta erfarenheter från dessa. Vidare har 

FOI i ett antal pilotprojekt genom automatisk konsistenskontroll av information i använda 

modeller prövat planering av Försvarsmaktens inriktning. FOI har också påbörjat framtagning 

av prototyper till andra verktyg för mer avancerad analys och beslutsstöd, t.ex. möjligheten för 

användare att ställa enkla frågor i ett naturligt språk till en oöverskådlig databas och få ett konkret 

och precist svar levererat. 

 

Situationsanpassad ledning ur ett designlogiskt perspektiv (SitLos) är ett nationellt ramprogram 

finansierat av MSB som FOI deltar i. Programmet syftar till att stärka samhällets förmåga att 

hantera olyckor och kriser, samt att utveckla en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom 

området ledning och samverkan. FOI har bidragit genom en fallstudie av den ledning som 

bedrevs vid skogsbranden i Västmanland 2014. En modell speciellt utvecklad för att studera 

aspekter av agil ledning har därvid använts. 

 

                                                 
7
 Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency) 

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Bes lutsstödssystem och informationsfus ion 53 735 -53 415 51 812 -51 755 52 455 -52 423

CBRN-frågor och icke-spridning 206 055 -205 770 200 830 -201 854 217 959 -221 444

Flygteknik och luftstridss imulering 78 988 -76 814 94 991 -93 429 89 098 -88 247

Informationssäkerhet och kommunikation 62 606 -64 176 64 169 -66 134 67 665 -68 133

Krisberedskap och samhäl lssäkerhet 44 694 -46 428 47 527 -48 378 46 367 -50 315

Metod- och utredningsstöd 101 391 -98 515 90 162 -88 944 109 081 -108 387

Sensorer och s ignaturanpassning 123 619 -120 571 122 459 -123 336 114 404 -115 177

Säkerhetspol i tik 38 494 -38 482 43 200 -43 192 30 543 -31 394

Telekrig 143 771 -142 781 132 300 -132 595 131 616 -131 190

Undervattensforskning 88 020 -89 572 69 300 -71 244 75 071 -74 963

Vapen, skydd och säkerhet 148 523 -145 611 132 360 -132 836 140 735 -135 775

Övrigt
 1)

50 962 -46 655 52 179 -64 792 50 100 -60 284

Totalt 1 140 858 -1 128 790 1 101 289 -1 118 489 1 125 094 -1 137 732

1) Området Övrigt innefattar projekt som inte direkt kan härledas  ti l l  något av forskningsområdena, såsom främst

interna projekt - exempelvis  lednings- och s tödverksamhet.

20132015 2014
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FOI har under 2015 inom ramen för EDA medverkat i att utveckla en demonstrator för ett bärbart 

soldatstödsystem som ger pålitlig och korrekt information, vid rätt tidpunkt och i rätt kontext 

samt som stödjer kommunikation i befälskedjan. 

 

Utveckling av människa-maskingränssnitt baseras ofta på användarens subjektiva skattningar av 

prestation och upplevelse tillsammans med mått på exempelvis måluppfyllnad. FOI har börjat 

studera nya ansatser till simulatorbaserad utvärderingsmetodik där subjektiva mått kombineras 

med objektiva data från en simulering. Syftet har varit att undersöka om data som registreras 

under en flygförares interaktion med simulatorns gränssnitt kan nyttjas för att värdera dess 

användbarhet för avsett uppdrag.  

 

4.2.2 CBRN-frågor och icke-spridning  
 

Området CBRN-frågor och ickespridning omfattar såväl CBRN-ämnen som teknisk forskning 

och analys kopplad till massförstörelsevapen och deras bärare, samt till rymdrelaterade 

frågeställningar. Inom området byggs kunskap upp kring kemiska toxiska ämnen, biologiska 

smittsamma ämnen, joniserande strålning och radioaktiva ämnen.  

 

Forskning rörande kemiska och biologiska ämnen syftar till att säkerställa och tillgängliggöra 

metoder och teknik för analys och detektion, samt möjlighet att värdera skydds- och 

saneringsmetoder för relevanta ämnen inom området. Forskning rörande joniserande strålning 

och radioaktiva ämnen omfattar detektion, provtagning och analys av, samt skydd mot dessa 

ämnen. FOI har byggt kompetens för att analysera och modellera hela förloppet, inkluderande 

forensiskt hållbara metoder, av ett potentiellt utsläpp av kemiskt (C), biologiskt (B) eller 

radioaktivt (R) ämne i luft, mark eller vatten, för att utifrån detta kunna ge expertstöd till andra 

myndigheter. Vidare utvecklas metoder för karaktärisering av skyddseffektivitet och 

aerosolpenetration hos olika skyddsmaterial, samt studier av nya saneringsmaterial och metoder. 

 

FOI utgör även den nationella tekniska expertkompetensen för kärnvapenfrågor. Arbetet är 

indelat i två huvudområden. Det första huvudområdet rör den säkerhetspolitiska aspekten, 

vilket innebär att kunna bedöma hot från kärnvapen. Här ingår också arbetet med 

nedrustningsfrågor och frågor kring ickespridning. Det andra huvudområdet avser tekniska 

verifikationsfrågor, främst hur man kan mäta om ett kärnvapen har sprängts, men också hur 

andra avtal kring kärnvapen skulle kunna verifieras. 

 

Under rubriken missilfrågor sker analys av förmåga hos befintliga arsenaler av främst ballistiska 

robotar, kryssningsrobotar och obemannade flygplan, samt försvarssystem mot dessa 

obemannade vapensystem. Utvecklingstrender rörande alla dessa system bevakas. Under året har 

verksamheten främst varit inriktad mot ickespridningsarbetet inom Missile Technology Control 

Regime (MTCR), utvecklingen av kryssningsrobotar med mycket hög hastighet, händelser i 

omvärlden, samt nationellt ickespridningsarbete. 

 

Forskning inom rymdområdet syftar till systemkännedom i rymdrelaterade sammanhang och 

rymdfrågors implikation på säkerhetspolitiska och politiska sammanhang, samt till militär 

förmågeutveckling. En regelbunden utgivning av nyhetsbrev rörande trender, hot och möjligheter 

inom militär rymdteknik har startats. FOI:s forskningsfördjupning på rymdområdet handlar om 

rymdlägesbild, vilket i bl.a. innebär att identifiera och karakterisera satelliter som har en 

spaningsförmåga. 
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FOI har under ett par decennier byggt upp ett förstklassigt referenslaboratorium för OPCW8. 

Under året har ytterligare bevis på uppskattningen av detta kommit genom att FOI utvalts som 

värd och ansvarig för OPCW International Cooperation Branch genom att genomföra och 

undervisa i kursen OPCW:s Analytical Skills vid FOI:s anläggning i Umeå.  

 

Eftersom klorgas utgör ett hot såväl som industrikemikalie som kemiskt stridsmedel (har använts 

i Syrienkonflikten) har FOI under många år jobbat med förbättring av markörer för exponering. 

Detta fick 2015 ett genombrott genom att en metod baserad på analys av lungsköljvätska 

utarbetades, vilket rönt internationell uppmärksamhet.  

 

Inom området spridningsberäkningar har både förmågan hos modellerna och deras TRL9-nivå 

utvecklats under året. Den egenutvecklade spridningsmjukvaran ”Dispersion Engine” har 

anpassats och levererats till både MSB (för att förbättra beslutsstödsystemet RIB som används 

av alla räddningstjänster) och SAAB (för att ge Försvarsmakten möjlighet till syntetisk övning 

av skydd mot CBR-anfall). Genom dessa leveranser har anslagsfinansierade forskningsresultat 

från EDA-samarbeten kommit FOI:s uppdragsgivare till gagn. 

 

FN:s Generalsekreterarmekanism (GSM) är ett unikt redskap för att undersöka påstådd 

användning av biologiska vapen. En av mekanismens nyckelkomponenter är den grupp av 

experter och laboratorier som nominerats av FN:s medlemsländer som resurser för GSM. I 

samverkan med Utrikesdepartementet och FN:s Office for Disarmament Affairs anordnade FOI 

i juni 2015 den första internationella workshopen för att diskutera organisation och tillämpbara 

metoder för den laboratorieanalys som måste ingå i en undersökning av påstådd användning av 

biologiska vapen. 

 

Det gångna året har även innefattat utvärderingar av den internationella On-Site Inspection 

(OSI)-övning som genomfördes i Jordanien under 2014. Övningen syftade till att utvärdera 

möjligheterna att på plats verifiera huruvida en kärnsprängning ägt rum. 

 

4.2.3 Flygteknik och luftstridssimulering  
 

Inom det flygtekniska området bedriver FOI forskning inom främst plattformsrelaterade 

bastekniker såsom konceptstudier och aerodynamik inkluderande en mängd speciella 

aerodynamiska fysikaliska fenomen. Vidare bedrivs verksamhet inom struktur- och 

materialteknik, om än i en begränsad omfattning. Även flygmekanik, inkluderande autonomi, 

styrning och navigering är ett viktigt område. Slutligen är radar- och IR-signaturanalys ett 

område med stark kompetens. 
 

Experimentell verksamhet bedrivs inom området strukturhållfasthet med tonvikt på 

livslängdsrelaterade frågor och certifiering, i huvudsak kopplat till dagens tillverkningsprocesser 

och material. Området har en starkt begränsad redundans. 

 

Mycket av forskningsresultaten omsätts i aerodynamiska modeller för realtidssimuleringar av 

plattformar i FLSC (se nedan). Vidare implementeras modellerna i beräkningsverktyg 

(datorkoder) och används både för studier (vilka effekter får variation av olika parametrar) och 

komplexa tekniska tillämpningar (analyser av multidisciplinära fysikaliska fenomen). 

 

                                                 
8 OPCW: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
9 Technology Readiness Level, beteckning för en teknologis mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk. 
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Tillämpning av forskningsresultaten sker ofta i multidisciplinär form tillsammans med svenska 

och internationella partners, inom EU:s ramprogram, Garteur och Natos forskningsprogram. 

 

Den flygtekniska forskningsverksamheten har under 2015 varit mindre omfattande än tidigare 

år, vilket till största delen beror på att inga ansökningar beviljats till EU:s nya 

ramforskningsprogram Horisont 2020 jämfört med FOI:s stora beviljandegrad avseende 

flygforskning i det sjunde ramprogrammet. Minskningen i antalet beviljade ansökningar är på 

intet vis unik för Sverige och FOI utan är ett resultat av ett långt större söktryck på tillgängliga 

medel. På den positiva sidan kan nämnas att forskningen avseende optimal fällning av 

motmedelsremsor utökats till att även innefatta facklor, samt att en helkroppsmodell avseende 

analys av radarmålarea börjar ta form. 

 

På uppdrag av Försvarsmakten driver FOI Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC), 

som är en simuleringsanläggning för bemannad luftstrid i en taktisk kontext. FLSC bedriver 

främst utbildnings- och övningsverksamhet riktad mot såväl piloter och flygstridsledare som 

lednings- och stabspersonal, men stöttar även Försvarsmaktens studieverksamhet avseende 

utveckling av flygstridskrafternas förmåga. 

  

FLSC har under året genomfört 17 utbildningsveckor för Försvarsmakten med tonvikt på 

nationellt försvar. Deltagare har varit stridsflygdivisionerna, Flygbefälsskolan, Luftstridsskolan 

och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Under året har även två veckor 

riktade mot exportstöd/utländsk kund genomförts. 

 

Vidare har FLSC under året arbetat med att utveckla nyttjandet av olika verktyg i simulatorn, 

bland annat avseende sensormodellering och utvärdering av modeller. Simulerings-

anläggningens tekniska utveckling har under året fokuserats på dels att utöka funktionaliteten 

avseende version 20 av JAS 39 C/D, dels att modernisera infrastrukturen.  

 

FOI bedriver forskning för att öka effekten av flygträning genom att utveckla och anpassa 

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

och träningsresultat. Resultaten syftar bl.a. till att utveckla FLSC för att kunna stödja tränade 

förband på ett effektivt sätt, exempelvis genom rekommendationer för prestationsmått, 

visualiseringar och pedagogiska modeller vid simulatorträning. Uppdraget kombineras med 

tillämpade aktiviteter i samarbete med flygförband samt inom det samarbetsavtal som FOI har 

med US Air Force Research Lab (AFRL). 

 

4.2.4 Informationssäkerhet och kommunikation  
 

Inom informationssäkerhet utgår arbetet från tekniska egenskaper av vikt för IT-säkerhet, 

sociala aspekter samt säkerhetsprinciper på systemnivå. För att styra verksamheten mot de mest 

centrala frågeställningarna baseras den på uppdragsgivarnas behov. Dessa behov utvecklas 

snabbt i takt med informationshanterings- och IT-området. Identifierade behov visar att 

utvecklingen inom informationssäkerhetsområdet kräver fortsatt kunskapsuppbyggnad inom ett 

flertal delområden, såsom bedömning av informationssäkerhetsrisker, sociala aspekter av 

informationssäkerhet, genomförande av IT-försvarsövningar och tekniska lösningar för såväl 

IT-system som industriella informations- och styrsystem. 

 

FOI har under 2015 arbetat med forskning kopplad till Försvarsmaktens behov avseende 

tekniska lösningar för IT-säkerhet, bedömning och analys av IT-system samt övning och 

experiment i cybermiljön. Vidare har FOI koordinerat det av MSB finansierade 
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forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology (SECURIT) och bidragit 

med resultat gällande bland annat riskbedömning. Inom EU:s ramprogram har såväl 

uppbyggnad som tillämpning av kunskap bedrivits avseende arkitektur och säkerhetskrav för 

informationssystem som hanterar säkerhetskritisk information inom infrastrukturer för 

elektroniska pass. Kunskapstillämpning har skett genom stöd åt Försvarsmakten och FMV 

avseende analys av säkerhetsmekanismer, åt Försvarsmakten genom analys av organisatoriska 

aspekter samt åt MSB vid bedömning av förslag till forskningsprojekt inom området säkerhet i 

industriella informations- och styrsystem. MSB och FOI har tillsammans fortsatt arbetet med 

Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3). Inom 

NCS3 har FOI genomfört en ny kurs i avancerad incidenthantering med koppling till 

industriella informations- och styrsystem.  

 

FOI har under året, i dialog med MSB och Försvarsmakten, vidareutvecklat sin test-, tränings- 

och övningsanläggning för IT-säkerhet, CRATE, bl.a. för att kunna stödja andra myndigheter 

med testning av säkerhetsmekanismer, genomföra mer avancerade kurser och stödja 

forskningsprojekt vid universitet och högskolor. Under 2015 har FOI tillsammans med MSB 

arrangerat den första gemensamma nordiska cybersäkerhetsövningen inom ramen för det 

nordiska nationella CERT-samarbetet (CERT, Computer Emergency Response Team). 

 

Inom robust telekommunikation ligger fokus på speciella militära krav på radiokommunikation, 

exempelvis avseende störtålighet och avbrottsfrihet. Inom området pågår långsiktig forskning 

kring mobila radionät, metoder för förbättrad systemintegration på rörliga plattformar för 

reduktion av samlokaliserings- och störningsproblem, samt forskning och teknik för 

navigerings- och positioneringstjänster. Kunskapstillämpning sker inom ett stort antal områden 

för våra huvuduppdragsgivare. Under året har expertstöd getts inom ubåtskommunikation, 

telekonflikter, frekvenshantering, vid kravställning av nya taktiska radiosystem, vid bedömning 

av störtålighet hos GPS-system på olika typer av militära plattformar samt i 

kommunikationsfrågor i samband med Gripen-utvecklingen.  

 

FOI har bistått FMV i ett flertal internationella samarbetsprojekt. En del av det internationella 

arbetet har utgjorts av Nato-samarbeten inom utveckling av en gemensam smalbandig Nato-

vågform, militär GPS och Galileo/PRS10 samt heterogena nät, där hopkoppling av nät både 

inom och mellan nationer studeras. 

 

Störförsök har genomförts i Vidsel för att utvärdera störtåligheten och störskyddssystem för 

militära och civila GPS-mottagare. Störförsöket genomfördes med fem deltagande 

organisationer från Frankrike, Tyskland och Sverige. 

 

Robustheten hos ett frekvenshoppande ad hoc-nät mot en följestörare har analyserats och 

publicerats internationellt. En bedömning av störtåligheten hos mobiltelefonisystemet 4G (LTE 

Advanced11) mot oavsiktliga störningar har publicerats internationellt. Ett lågkostnadssystem 

för autonom långtidsmätning av radiostörningsmiljön vid kritiska anläggningar har utvecklats 

och långtidstestats i operativ miljö på en flygplats i samverkan med Swedavia.  

 

Principer för att lyckas med integrationen av radiosystem på plattformar har tagits fram så att 

funktionssäkerhet och radioprestanda bibehålls. Inom samma projekt har också en mätmetod 

utvecklats för att säkerställa att den elektromagnetiska störningsmiljön inte stör ut det egna 

                                                 
10 Galileo PRS: Public Regulated Service, Galileos krypterade positions- och tidtjänst för Europeiska 

myndigheter med särskilt höga krav. 
11 LTE Advanced: Vidareutvecklingen av Long Term Evolution (LTE) och avser mobiltelefonistandarden 4G. 
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sambandet. FOI har också utbildat produktledare på FMV i hur man säkerställer god integration 

av olika sändande system på en plattform. Metoder för att detektera vilseledning av GNSS12-

mottagare har föreslagits och utvärderats. FOI har också gjort en sårbarhetsanalys av militär 

användning av LTE i militära applikationer. På uppdrag av MSB har FOI sammanställt 

kunskapsläget kring elektromagnetiska hot mot cyberfysiska system i Sverige. 

 

4.2.5 Krisberedskap och samhällssäkerhet 
 

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

olika aktörer, både myndigheter och företag, samt på olika nivåer, från den kommunala, via den 

regionala och nationella nivån, till den europeiska och internationella nivån. 

Krisberedskapssystemet är det centrala och FOI ger uppdragsgivarna stöd i styrningen och 

utvecklingen av detta. 

Kompetensen inom området handlar om förståelse för den övergripande samhällsutvecklingen 

rörande säkerhet inom sakområden som infrastruktur och energirelaterade hot. Det finns också 

djup expertkunskap om förutsättningar och stöd vid krishantering, t.ex. avseende ledning och 

tekniskt stöd vid ledningsplats. Nödvändig metodkunskap kan exempelvis vara att leda grupper 

i underlagsframtagning eller spel, för att strukturera problem och åskådliggöra förhållanden, 

likväl som användning av datorbaserade verktyg som kan stödja beslutsfattande. 

Framtagning av strategiska beslutsunderlag utgör den största delen av forskningsområdet. I 

detta har FOI bistått Regeringskansliet (Justitiedepartementet resp. Försvarsdepartementet) 

med kvalificerat analysstöd och studier i syfte att utveckla samhällets krisberedskap, såväl inom 

som utom landets gränser. Under året har FOI studerat t.ex. krisberedskapsarbetet med fokus 

på risk- och sårbarhetslösningar respektive med fokus på kontraktsbaserad samhällssäkerhet 

samt säkerhetsarbetet hos företag och myndigheter som hanterar farliga ämnen. FOI har bistått 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med stöd inom utveckling och 

genomförande av en samlad svensk nationell riskbedömning. Andra studier för MSB har gällt 

t.ex. utbildningsbehov och forskningsöversikt inom civilt försvar.  

 

Bland övriga uppdragsgivare finns bland annat Migrationsverket. FOI har på uppdrag av 

Migrationsverket genomfört en strategisk migrationsanalys som syftar till att lindra de 

påfrestningar som kan uppstå i mötet mellan asylmigranter och det svenska systemet. 

 

FOI har bedrivit forskningsprojekt för Energimyndigheten rörande energiförsörjning och 

förmågebedömning respektive energikrishantering. 

FOI har under året bidragit med metodstöd till en rad myndigheter verksamma inom 

krisberedskap och samhällssäkerhet avseende deras underlagsframtagning och 

problemstrukturering. Exempel på detta är uppdrag från MSB rörande arbeten i anslutning till 

den kommande nationella samverkansövningen SAMÖ 2016. 

 

4.2.6 Metod- och utredningsstöd 
 

Syftet med metod- och utredningsstöd är att ge Försvarsmakten kvalificerat stöd för beredning 

av och beslut i olika frågor som har väsentlig betydelse för försvaret. Verksamheten omfattar 

direktstöd, analyser och studier inom bl.a. militärstrategisk inriktning, långsiktig planering, 

                                                 
12 Globala satellitnavigeringssystem 
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försvarsekonomi, försvarsplanering, genomförande av insats och beredskap samt utveckling av 

förband och system. 

 

Huvuddelen av arbetet utförs av grupper av operationsanalytiker (OA-grupper) som är 

verksamma vid Försvarsmaktens högkvarter. Utöver detta genomförs ett antal studier under 

ledning av FOI, bl.a. avseende militärstrategisk inriktning, konceptutveckling och 

stridsavdömningar. En särskild verksamhet avseende operationsanalytiska metoder bedrivs 

också av FOI, som dels ger kvalificerat stöd för lösande av aktuella uppgifter, dels genomför 

utveckling och prov av nya metoder.  

 

OA-grupper på militärstrategisk nivå vid ledningsstaben har under året bl.a. givit stöd till 

utveckling av Försvarsmaktens strategiska inriktning i ett tioårsperspektiv, långsiktig 

behovsöversyn avseende materiel, anskaffning av lätt torped, luftvärn och sjömålsrobot, 

operativ värdering samt till ÖB:s avvägningsbeslut. Grupperna har genomfört spel, i år främst 

inom perspektivplanering, vilka inkluderat fördjupningar avseende bl.a. operativa behov och 

försvarsmaktskoncept. FOI har vidare bistått Försvarsmaktens centrala planerings- och 

uppföljningsprocess avseende implementering av kostnader och effekter av olika produkter 

(utveckling, krigsförband, beredskap, insatser m.m.), materielavvägningar och finansiella risker 

i en myndighet som Försvarsmakten. 

 

OA-gruppen som stödjer operativ och taktisk nivå vid insatsledningen har kontinuerligt deltagit 

i bedömandearbete vid operativ planering. Gruppen har vidare stött operationsvärdering och 

insatsorganisationsvärdering vid samtliga staber. Utveckling av avdömningsunderlag har 

fortsatt i samverkan med militärstrategisk nivå och olika studier. Försvarsmaktens operationer 

vid kränkningar av svenskt territorium har understötts. Försvarsmaktens enhet för 

erfarenhetshantering har med stöd av sin OA-grupp utvecklats ytterligare och genomfört studier 

bl.a. avseende missionerna i Mali och Afghanistan. Analyser av insatserna i Kosovo och vid 

branden i Västmanland har slutförts. Stöd till en stor samlad utvärdering av insatserna i 

Afghanistan sedan 2003 har inletts och kommer att fortsätta 2016. 

 

OA-grupperna vid produktionsledningen har under året deltagit i en lång rad studier, bl.a. 

arenastudierna Mark, Sjö och Luft samt flera studier inom logistikområdet. Grupperna har 

levererat stöd riktat mot funktionsutveckling och utvecklingsplanarbete. Vidare har de deltagit 

i analyser av materielkostnader och deras fördelning på krigsförband, utveckling av samordnad 

planering för krigsförbanden, metodutveckling för kravställning i internationellt 

materielsamarbete, uppföljning av högkvarterets nya organisation 2014 samt upprätthållit 

förvaltningspolitisk omvärldsbevakning. 

 

OA-gruppen vid personalstaben har bistått Försvarsmakten avseende bl.a. grunddataförsörjning 

och personalrörlighet, fortsatt arbete med modeller av personalflöden, psykosocial arbetsmiljö, 

kompetensklassificering av personal och omvärldsanalys. Gruppen har vidare arbetat med 

särskilda studier av tidvis anställda soldaters tjänstgöring och kvinnliga officerares 

karriärmöjligheter. Samlade beräkningar och prognoser har gjorts avseende försvarets volymer 

av officerare respektive gruppchefer, soldater och sjömän. 

 

4.2.7 Sensorer och signaturanpassning  
 

Området omfattar sensorer för övervakning och fjärrspaning samt signaturanpassning. 

Sensorforskningen syftar till att värdera, demonstrera och utveckla ny eller ökad sensorförmåga 

till stöd för försvar och säkerhet. Huvudsakligen studeras sensorsystem inom radar- och 
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optikområdet med avancerad bild- och signalbehandling samt sensornära datafusion. 

Forskningen har experimentell inriktning och bedrivs i ett nära internationellt samarbete. Inom 

signaturområdet är verksamheten inriktad mot signaturmodellering och att följa utvecklingen 

av material som ger möjlighet till anpassning mot olika bakgrunder.  

 

Verksamheten inom området bedrivs huvudsakligen på uppdrag av huvuduppdragsgivarna 

Försvarsmakten och FMV. Betydande kunskapsuppbyggnad sker också genom uppdrag från 

olika forskningsfinansiärer såsom EU och Vinnova. Denna verksamhet har under året främst 

handlat om övervakningstekniker i säkerhetstillämpningar samt ny teknologi för gruppantenner. 

Uppdragen ger en värdefull komplettering till den kunskapsutveckling som finansieras av 

Försvarsmakten. För att få del av internationell militärteknisk FoU deltar forskningsområdets 

projektgrupper aktivt i EDA:s och Natos forskningsprogram och har flera bilaterala samarbeten. 

 

Forskning har bedrivits med syfte att göra framtida sensorsystem mer intelligenta. 

Sensoroperatörer kan därmed bli effektivare med en bättre situationsuppfattning, högre 

systemtilltro, mindre risk för felhandlingar och en lägre mental arbetsbelastning. Ett steg på 

vägen är utvecklingen av en effektiv detektionsalgoritm för upptäckt av människor. Algoritmen 

har låg sannolikhet för falsklarm. Vidare har visats att samverkande styrbara sensorsystem kan 

ge ökad spaningstäckning och förbättrad målspårskvalitet. 

 

I samarbete med Försvarsmakten sker kunskapsuppbyggnad rörande sensorer för strid i mörker. 

Vidare studeras 3D-lasersensorer. Det är en sensortyp som förväntas ge väsentliga bidrag i 

förmågeutvecklingen med stöd i såväl planerings- som uppdragsfaser. FOI har med hjälp av en 

UAV13-buren 3D-lasersensor börjat studera användbarheten i olika tillämpningar. 

 

Ett arbete rörande sensorsystem för detektion av IED14 har avrapporterats. Uppgiften är mycket 

komplex, speciellt som IED:er kan skilja sig åt väsentligt både avseende utseende och placering. 

För att lösa uppgiften föreslås ett multisensorkoncept som är adaptivt för att detektera avvikelser 

i en ”normalbild”. Sensorfusion är nyckeln i konceptet för att nå tillförlitlig detektion av IED. 

 

Modern radar handlar mycket om gruppantenner. FOI har under året levererat en rapport om 

utvecklingsläget på området med inriktning på multifunktionsaspekter. Passiv radar skulle 

kunna bli en intressant komponent i framtida flygsystem och kustradarnät. Som signalkälla i 

fallet passiv radar kan signaler användas från FM-radio, digital-TV, GPS eller mobiltelefoni. 

Som demonstration har en markavbildning gjorts med marksänd digital-TV som sändare.  

 

FOI har under året bidragit i Försvarsmaktens studieverksamhet. Aktuella sensorrelaterade 

studier har varit ”Sensorstudien” och luftvärnsstudien ”Gemensam sensorteknik Art/LV”. FOI 

har också biträtt FMV vid marknadsundersökning rörande STRIL15-radarsystem. För att stödja 

en utveckling av sensorkedjan har FOI ökat forskningsinsatserna rörande fjärrspaningssensorer 

för sjö- och luftmål. Förutom nya sensorer handlar det om metodik och verktyg för 

sensorvärdering på en taktisk nivå, där fler dimensioner än sensorprestanda måste beaktas. 
  

                                                 
13 Unmanned Aerial Vehicle 
14 Improvised Explosive Device 
15 Stridsledning och luftbevakning 
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4.2.8 Säkerhetspolitik 
 

Inom området för säkerhetspolitiska studier bedrivs forskning och studier om länder, regioner, 

internationella insatser och multilaterala organisationer. Här finns forskargrupper som 

fokuserar på Ryssland, nordisk och transatlantisk säkerhet, Afrika och Asien. Förutom 

säkerhetspolitiska analyser bedrivs också strategiska studier av politisk, ekonomisk och militär 

utveckling samt på olika policyrelevanta teman. FOI har också unik kunskap inom området 

fredsfrämjande insatser, vilket är en del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Här bedrivs 

studier kring bl.a. internationella och multifunktionella insatser, civil-militär samverkan, 

internationella och regionala aktörers roller samt framväxande koncept för fredsfrämjande 

insatser. FOI genomför kontinuerligt uppföljning och utvärdering av Sveriges internationella 

insatser, exempelvis i Afghanistan. 

  

Under 2015 har arbetet varit särskilt intensivt med att analysera och sprida kunskapen om 

utvecklingen i Ryssland. Med grund i rapporterna Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 

och A rude awakening – ramifications of Russian aggression towards Ukraine har FOI gått 

vidare och bl.a. studerat ryskt militärt tänkande och övningsmönster, sanktionernas effekter på 

den ryska ekonomin, informationsoperationer och relationer till Kina och USA. FOI har ett 

försprång i att bedriva framgångsrika Rysslandstudier i jämförelse med andra länder.  

 

I studierna av nordiska och transatlantiska relationer har viktiga rapporter levererats som t.ex. 

utvecklat tankarna om tröskelförsvar och framgångsrikt beskrivit Natos militära 

strukturomvandling. Vidare har fördjupade analyser genomförts av t.ex. EU:s framväxande 

utrikestjänst och utvecklingen i EU:s östra närområde. 

 

I Asien-studierna har viktiga bidrag levererats för att t.ex. öka förståelsen av konfliktdynamiken 

i Syrien och Mellanöstern, Indiens utveckling som stormakt och USA:s prioriteringar i Fjärran 

Östern. 

 

Inom Afrikastudierna har särskilt fokus legat på att avrapportera utvecklingen av det 

institutionella samarbetet för fred och säkerhet i Afrika (APSA) med betoning på de regionala 

organisationerna. Vid sidan av denna särskilda satsning har fortsatt analys av utvecklingen i två 

stater prioriterats: Mali och Libyen. Särskilt viktig att nämna är den konfliktanalys av Mali med 

genderperspektiv som gjorts och som sannolikt är ensam i sitt slag. 
 

Inom institutets studier av internationella insatser har FOI bl.a. stött FN med att ta fram en 

handbok för styrkegenerering och deployering av uniformerad personal (UN Manual on the 

Generation and Deployment of Uniformed Personnel) och gjort två insatsanalyser om svenskt 

deltagande i dels EU-insatsen EUNAVFOR16 Operation Atalanta utanför Somalias kust och 

dels FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA17 i Mali. Dessutom gjordes en erfarenhetsanalys av 

Försvarsmaktens stöd inom säkerhetssektorreform (SSR) i olika länder under de senaste tio 

åren. 

 

FOI:s säkerhetspolitiska studier röner stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. 

FOI:s rapporter, informationsblad, föredragningar och mediamedverkan som analyserar 

konfliktbakgrunder och säkerhetspolitisk utveckling nyttjas av såväl Försvarsdepartementet 

som Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Sida, MSB och andra svenska aktörer. 

 

                                                 
16 European Union Naval Force 
17 Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 
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4.2.9 Telekrig 
 

Inom området Telekrig bedrivs metod- och teknikutveckling, studier, utbildning samt teoretisk 

och experimentell forskning gällande stör- och skyddsmetoder inom det elektromagnetiska 

området. Verksamheten stödjer huvudintressenterna Försvarsmakten och FMV i strävan att 

uppnå en telekrigförmåga som motsvarar behoven för Sveriges insatsförband. Mål för 

verksamheten är bl.a. att öka kunskapen om och förbandens förmåga i telekrigföring på olika 

nivåer, att bevaka omvärldens utveckling inom området samt att utveckla effektiva metoder för 

egenskydd av plattformar och förband. God insikt i och förståelse för telekrigområdet kommer 

fortsättningsvis att vara en viktig förutsättning för att säkerställa Försvarsmaktens operativa 

förmåga, dels som förutsättning för framgång i insatser, dels för att behärska det 

elektromagnetiska spektrumet för att skydda egna förband, plattformar och personal. 

 

Telekrigområdet karaktäriseras av verksamhet där kunskap och resultat inte är tillgängliga på 

den öppna marknaden. 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. 

Det gör sammantaget att kunskapen inom telekrigområdet utgör en nationellt integritetskritisk 

resurs. Därav följer att vissa inriktningar och resultat är sekretessbelagda. Forskningen inom 

området syftar till att öka möjligheterna för Sveriges förband att verka och överleva vid insatser. 

 

Flera av de modeller och värderingsverktyg som har utvecklats vid FOI har under 2015 

utnyttjats för att till exempel stödja Telekrigbataljonen med spelverksamhet vid 

övningsplanering och reglementsarbete, för visualisering av sensorräckvidder med och utan 

störning under planering och genomförande av ledning på insatsstaben i Högkvarteret, samt för 

att stödja FMV vid värdering, verifiering och validering av JAS 39 E (MFS-EW18). Stöd har 

även lämnats till marinen avseende motmedelsfunktionalitet. Kopplat till internationell 

samverkan kan nämnas deltagande i “Scientific Support to NNAG19 Above Water Warfare 

Capability Group (AWWCG)”, vilket ger Försvarsmakten insyn i delar av Natos marina 

provverksamhet avseende telekrig. 

 

Under 2015 har FOI deltagit i flera integrerade projektteam (IPT) tillsammans med 

Försvarsmakten och FMV, som rör kunskapstillämpning inom telekrigområdet. Ett exempel är 

deltagande i provverksamheterna MACE20 och EMBOW21 inom NAFAG/ACG3/SG222, där 

FOI har bidragit med både utrustning och analyspersonal. EMBOW är ett stort multinationellt 

telekrigprov där flygande plattformars förmåga till egenskydd mot IR-robotar provas. Sverige 

är en mycket uppskattad deltagare och våra data används i flera sammanhang som referens då 

registreringar kontrolleras eller felsöks. Ytterligare exempel är genomförandet av 

signaturmätningar i Vidsel mot Neuron, en beväpnad, obemannad flygfarkost med mycket låg 

signatur som gör den svår att upptäcka med radar eller IR-sensorer.  

 

Forskning inom området signalspaning mot radar har resulterat i ny funktionalitet som på grund 

av exportrestriktioner är svår att upphandla från utländska tillverkare. En första användning av 

resultatet kan vara att utöka förmågan hos de markbaserade system för radarsignalspaning som 

FMV nu anskaffar åt Försvarsmakten. 

 

                                                 
18 Multi Function System-Electronic Warfare 
19 NNAG = Nato Naval Armaments Group 
20 Radarprov som genomförs inom NAFAG/ACG3/SG2 
21 IR-prov som genomförs inom NAFAG/ACG3/SG2 
22 Arbetsgrupp inom Nato för utveckling av egenskydd för flygande plattformar 
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FOI har bidragit i Försvarsmaktens studieverksamhet inom telekrigområdet, främst genom 

deltagande i TKF Telekrigförmågor, samt luftvärnsstudien Gemensam sensorteknik Art/Lv. 

Därutöver har FOI deltagit i den av FMV genomförda studien Studie FM sjömålsrobot. 

 

FOI har deltagit i ett EDA-projekt som studerar hur funktionen hos robotskottvarnare och 

laserbaserade motmedelssystem försämras när strålgången går genom motorplymen (avgaser) 

och hur det kan modelleras. 

 

Verksamheten inom Telekrigområdet har presenterats och demonstrerats under ett flertal 

tillfällen under året. Denna kunskapsspridning sker vanligtvis för mindre grupper, men ibland 

även vid större internationella konferenser som t.ex. AOC Electronic Warfare Europe 2015 som 

genomfördes i Stockholm, där FOI bidrog med flera presentationer. 

 

4.2.10 Undervattensforskning 
 

Huvudsyftet med forskningen inom området Undervattensteknik är att säkerställa nödvändig 

tillgång till kunskap, metoder och teknik för att stödja Försvarsmakten utveckling av taktik och 

stridsteknik, samt materielförsörjning inom undervattensområdet. Fokus ligger på den litorala 

zonen i Sveriges närområde, framför allt Östersjöregionen. Inom området arbetar FOI med att 

utveckla marina spanings- och varningssystem för ubåtar och fartyg samt utläggbara 

undervattenssystem. Vidare bedrivs forskning om undervattenskommunikation, 

signaturhantering och undervattensverkan. Genom att kombinera experimentell verksamhet 

med djupa kunskaper om undervattensmiljön och undervattenssensorer, vågutbredning, 

hydrodynamik och signalbehandling har FOI skapat en unik kompetens inom 

undervattensteknik för grunda vatten som Östersjön. Undervattensområdet är integritetskritiskt 

och ett nationellt säkerhetsintresse, flera delar av verksamheten är högt sekretessbelagda och 

kan inte beröras här.  

 

FOI har under året genomfört ett utredningsarbete avseende sonarsystem 135 (Hydra) vilket 

inkluderat bl.a. hydroakustiska mätningar på korvett Visbys sonarsystem. Vidare har arbetet 

också inkluderat systemspecifikationsarbete i samarbete med SAAB. Detta arbete har resulterat 

i viktigt underlag för bedömning av systemets förmåga idag, samt som underlag för framtida 

utveckling. 

 

FOI har också på uppdrag av FMV lämnat stöd till ubåtssystemet avseende införandet av nya 

funktioner på såväl befintliga ubåtar typ Södermanland (SÖD) och Gotland (GTD) som 

projekten Halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland (HTM GTD) och nästa generations ubåt A26.  

 

Utredningar och studier rörande utveckling av ubåtsjaktförmågan och framtida 

ubåtsoperationer har genomförts i samarbete med Försvarsmakten och FMV. 

 

FOI har utvecklat ROSES (Robust Operational Submarine Echo Simulator), vilket är en modell 

för simulering av ekosignaler från en ubåt, i valfri undervattensmiljö, som belyses med 

sändpulser från en aktiv sonar. Här utnyttjas FOI:s vågutbredningsmodell Rev3D tillsammans 

med den snabba reflektormodellen från programmet SubSig. Användningsområden är t.ex. 

träning av sonaroperatörer och simulering vid utveckling av signalbehandling i målsökare. 

Ytterligare en viktig tillämpning är möjligheten att modellera torpedmålsökares förmåga att 

detektera och klassificera hotubåtar. 
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EU LIFE projektet Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape (BIAS), för vilket FOI 

är koordinator, genomförde under 2014 fältmätningar i hela Östersjön. Totalt har 39 autonoma 

hydrofonsystem (12 kring den svenska kusten) uppmätt bakgrundsljud i Östersjön med syftet 

att skapa en baslinje för undervattensbullret i havet. Under 2015 har all data behandlats och en 

akustisk modellering har startat och kommer att ge tillgång till ett stort antal ljudkartor över 

Östersjön och den svenska västkusten, i enlighet med Havsmiljödirektivet. BIAS har samlat in 

en stor mängd ljuddata som även är användbara för andra ändamål. Ljuddata kommer att ge en 

förbättrad kunskap om det naturliga undervattensbullret i Östersjön samt en ökad förståelse för 

fartygsbuller och dess källor. Vidare kan denna kunskap vara en viktig input för olika 

signaturmodeller samt vid planering av ubåtsoperationer. 
 

4.2.11 Vapen, skydd och säkerhet  
 

FOI:s verksamhet inom området Vapen, skydd och säkerhet utgör den nationella expertisen på 

områden som explosivämnen och vapenverkan. Forskningen inom området är i huvudsak 

fokuserad på frågeställningar som berör Försvarsmaktens huvuduppgift, territoriellt försvar. 

För området är väpnad strid, särskilt duellen mellan konventionella vapen och skydd mot dessa 

i centrum för verksamheten. Området stödjer också det civila samhället och dess behov av 

fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor. Verksamheten, som innefattar ett 

flertal teknikområden, sträcker sig från standardiserad testning och detaljerade studier av 

vapeneffekter och skyddsmekanismer till analys och värdering av moderna komplexa 

vapensystem.  

 

Anskaffning av nytt luftvärn är en komplex uppgift.  FOI har fortsatt analysen från föregående 

år och levererat en fördjupad analys av såväl ballistiska hotsystem som olika typer av moderna 

luftvärnsrobotar. För att kunna genomföra studier av större scenarier där luftvärn spelar en 

central roll har även arbete med scenarioanalysverktyg påbörjats. FOI har också lämnat stöd till 

arbetet med anskaffning av ny sjömålsrobot genom att bidra med analyser och värderings-

underlag. 

 

Den ändrade hotbilden ställer nya krav på värdering av framtida hot i markstriden. Viktiga steg 

har tagits för att öka förmågan att modellera komplexa skyddssystem för tunga plattformar och 

simulera verkanseffekter i dessa. FOI stödjer fortsatt Försvarsmaktens förberedelser för 

anskaffning av ett nytt eldhandvapen i ett utökat uppdrag som nyttjar kunskap från många 

forskningsområden. Under år 2014 utformades metoder för värdering av tidigare anskaffad 

ammunition och under 2015 har arbetet med värdering av en ammunitionstyp påbörjats. År 

2015 påbörjades också en livslängdsbedömning av äldre luftvärnsrobotar och även en 

kvalitetskontroll av jaktrobotmotorer. Det tidigare arbetet med riskanalys av oexploderad 

ammunition på gamla skjutfält har fördjupats och metodstöd har lämnats till 

Fortifikationsverket.  

 

Vapenverkan medför alltid risker för sidoeffekter. Att nå rätt verkan med minimala risker för 

oönskad sidoverkan kräver en kontinuerlig utveckling av metoder för verkans, risk- och 

sårbarhetsanalyser samt verkansmodeller. Verksamheten inom detta delområde har under år 

2015 bl.a. inneburit modellarbete att möta det tidigare identifierade behovet av 

sårbarhetsmodeller för flygbaser. För att kunna värdera effekter av verkan av explosioner i 

bebyggelse har ett arbete påbörjats som innebär såväl experiment som fördjupade analyser och 

utveckling av datormodeller av tryckutbredning i komplexa geometrier. Detta syftar till att 

kunna värdera skador på och risker i byggnader efter en explosion. 
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FOI bedriver också forskning kring explosivämnen, både för utveckling av säkrare energetiska 

material och för analys av hemmagjorda explosivämnen. Området Security of Explosives 

omfattar detektion av bomber, upptäckt och lokalisering av illegala bombfabriker samt 

forskning för att på kemisk väg förhindra produktion av explosivämnen från kommersiella 

produkter. FOI är idag världsledande inom avståndsdetektion av explosivämnen med Raman-

spektroskopi och under 2015 startades ytterligare ett forskningsprojekt i samverkan med 

Department of Homeland Security (USA). Under 2015 har två framgångsrika EU-projekt 

avslutats. Projektet HYPERION utvecklade metoder för snabb forensisk analys efter ett 

bombattentat och projektet ENCOUNTER, vars mål var att utveckla verktyg för att beräkna 

relevanta risk- och säkerhetsavstånd för allmänhet och insatspersonal vid hantering av bomber, 

samt metoder för att på avstånd hindra eller dämpa explosionen. 

 

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 2015 ges i avsnitt 4.3.1 till 4.3.6. 
 

Tabell: Intäkt per marknadsområde i tkr. 
 

  
 
 

4.3.1 Försvar  
 

Marknadsområdet Försvar omfattar uppdrag från Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket 

och Försvarsexportmyndigheten. Den största beställningen inom detta område är 

Försvarsmaktens s.k. samlingsbeställning FoT. Det är inom ramen för denna beställning som 

huvuddelen av FOI:s kunskapsuppbyggnad sker. Den uppbyggda kompetensen utnyttjas av 

såväl Försvarsmakten, FMV som Fortifikationsverket genom uppdrag där FOI ger underlag och 

expertstöd till alla faser i uppdragsgivarnas verksamhet, från tidiga konceptstudier via 

2015 2014 2013
Procentuell förändr. 

jämfört med 2014

Försvar 
1) 659 128 629 269 667 178 5%

Regeringskans l iet 204 884 208 727 204 004 -2%

Civi la  myndigheter 1) 71 583 68 967 64 126 4%

Närings l iv 16 016 22 362 19 437 -28%

Utländska kunder 49 441 38 766 36 756 28%

Forskningsfinans iärer 121 728 114 899 115 915 6%

Övriga externa intäkter 18 078 18 300 17 679 -1%

Totalt 1 140 858 1 101 289 1 125 093 4%

1) 50tkr 2014 har klassats om retroaktivt från försvar till Civila myndigheter.
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materielanskaffning till stöd under insatser. FoT omfattade under 2015 269,6 mnkr och övriga 

beställningar från Försvarsmakten omfattade 170,9 mnkr. Under 2015 fick FOI uppdrag från 

FMV, vilka genererade intäkter motsvarande ca 218 mnkr.  

 

Totalt har området ökat med knappt 30 mnkr år 2015 jämfört med 2014. Den samlade FoT-

beställningen från Försvarsmakten har minskat med ca 7 mnkr medan övriga beställningar från 

Försvarsmakten har ökat med ca 10 mnkr. Beställningar från FMV har ökat med ca 23 mnkr. 

Dessa ökningar kan bland annat hänföras till signifikant ökad omfattning av beställningar inom 

undervattensområdet och ett större uppdrag relaterat till Gripen E. Slutligen har uppdrag från 

Fortifikationsverket ökat med ca 3 mnkr. 

 

4.3.2 Regeringskansliet  
 

Marknadsområdet Regeringskansliet omfattar stöd och kunskapsuppbyggande inom CBRN-

området, nedrustning och ickespridning, studier i samhällets säkerhet, försvars- och 

säkerhetspolitik samt internationell verksamhet inom försvars- och 

säkerhetsforskningsområdet. Uppdragen domineras helt av anslag, enskilda beställningar 

förekommer i enstaka fall. Utfallet inom marknadsområdet har minskat mellan 2014 och 2015. 

 

4.3.3 Civila myndigheter 
 

Marknadsområdet Civila myndigheter omfattar uppdrag från myndigheter (utom 

Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket och Försvarsexportmyndigheten), 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 krishanteringsförmåga. 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 ut på 

utvecklings- eller forskningsuppdrag. Finansieringen av de uppdrag som FOI får, kan ofta, 

direkt eller indirekt, härledas till anslag 2:4 Krisberedskap. 

 

Intäkterna i området har ökat med ca 2,6 mnkr mellan 2014 och 2015. Den enskilt största 

beställaren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under de senaste åren 

ökat beställningsvolymen på uppdrag. Även mellan 2014 och 2015 noteras en marginell ökning. 

Beställningarna från MSB spänner brett inom området krisberedskap och samhällssäkerhet, 

exempelvis med stöd till den nationella riskbedömningen och informationssäkerhet. Andra 

viktiga uppdragsgivare är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Socialstyrelsen, SÄPO och 

Polismyndigheten. 

 

4.3.4 Näringsliv  
 

Inom marknadsområdet Näringsliv utförs projekt på uppdrag av kunder från svenskt näringsliv, 

inklusive försvarsindustrin, affärsverk och statliga bolag. Uppdrag från näringslivet bidrar till 

att central kompetens för Sverige bibehålls och utvecklas inom FOI samt blir till nytta för 

Försvarsmakten och FMV. Uppdragen är i huvudsak kunskapstillämpande och utgörs av prov, 

försök, analys och verifiering. En mindre del av arbetet är tekniköverföring till näringslivet så 

att teknik och kunskap, som tagits fram för Försvarsmakten, kommer svensk industri till nytta 
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genom förbättrade förutsättningar för utveckling av nya produkter, vilka kan användas vid till 

exempel säkerhetstillämpningar kring svensk kritisk infrastruktur. 

 

Marknadsområdet har under 2015 minskat med drygt 6 mnkr jämfört med 2014. Minskningen 

beror på minskad beställningsvolym från de största nuvarande uppdragsgivarna. 

 

4.3.5 Utländska kunder  
 

Marknadsområdet utländska kunder omfattar till största delen uppdrag från utländska statliga 

organisationer, men uppdrag genomförs även för icke-statliga aktörer. 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. Den ekonomiska omfattningen för år 2015 har ökat med knappt 

11 mnkr jämfört med 2014. Ökningen av intäkter har skett både inom och utom Europa, genom 

att nya kunder har tillkommit. 

 

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 i verksamheten. 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. 

 

För marknadsområde forskningsfinansiärer noteras en ökning av intäkterna under 2015 med 

knappt 7 mnkr. Jämfört med 2014 kan det bl.a. noteras att verksamhet finansierad av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Statens energimyndighet (STEM) 

har ökat under året. Uppdrag från svenska universitet och högskolor har minskat i omfattning 

jämfört med de två senaste åren, men utgör fortfarande den fjärde största intäktskategorin inom 

marknadsområdet. 

 

Under 2015 inlämnades totalt 94 ansökningar (133 stycken 2014, 76 stycken 2013) om 

forskningsmedel med FOI-deltagande, 31 av dessa, eller 33 procent, avsåg utlysningar från EU 

(36 stycken 2014, 9 stycken 2013). Antalet ansökningar som utvärderades under året uppgick 

till 76 stycken (motsvarande antal för 2014 och 2013 var 94 respektive 115). Av dessa 

beviljades 40 stycken, varav 8 stycken avsåg medel sökta från EU (motsvarande siffror för 2014 

var 39 beviljade varav 4 från EU, respektive 44 beviljade varav 13 från EU för 2013). 

Beviljandegraden för FOI:s ansökningar var alltså 53 procent 2015 (41 procent för 2014 

respektive 38 procent för 2013). Beviljandegraden för ansökningar om EU-medel var 30 

procent 2015 (22 procent 2014 respektive 32 procent 2013). 

 

Beviljandegraden för samtliga ansökningar med FOI-deltagande har legat runt 40 procent de 

senaste åren. Andelen EU-ansökningar som har beviljats har ökat något under 2015 jämfört 

med 2014, men är lägre än 2013. Statistik för de första två åren av det nya ramprogrammet 
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Horisont 2020 indikerar att söktrycket till programmet har ökat, vilket generellt sett innebär 

sjunkande beviljandegrader. Bedömningen är därför att FOI även 2015 har haft en jämförelsevis 

hög beviljandegrad för ansökningar till EU. 

4.4 Redovisning enligt instruktion och regleringsbrev 
 

4.4.1 Nyttiggörande utanför totalförsvaret 
 

Instruktionen 

1 § Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även 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. 

Efter att såväl volymen på de civila intäkterna som deras andel av FOI:s totala intäkter under 

några år stabiliserat sig på ca 300 mnkr respektive ca 26 procent kan nu åter en liten ökning 

skönjas. År 2015 utgjorde de civila intäkterna 28 procent av de totala intäkterna, vilket ska 

jämföras med knappt 28 procent för år 2014 och drygt 26 procent för år 2013, se figur.  

 
Figur: Militära och civila intäkter i mnkr 
 

 
Anm.: Militära intäkter innefattar intäkter från Försvarsmakten, FMV samt anslag från Försvars-
departementet. Civila intäkter innefattar intäkter från civila kunder samt anslag från Utrikes-
departementet. 
 

Exempel på genomförd verksamhet och prestationer inom det civila området finns i avsnitt 

4.2.1–4.2.11 där FOI:s forskningsområden presenteras.    

 

4.4.2 Samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och 
internationell forskning  

 

Instruktionen 

3 § Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt 

mellan nationell och internationell forskning. 
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Genom internationellt samarbete kan FOI få tillgång till kunskaper som gör det möjligt att 

tillfredsställa Försvarsmaktens och andra kunders behov. Samarbetena utgör även en 

kvalitetssäkring vad avser FOI:s forskning och skapar internationell trovärdighet för svensk 

kompetens. FOI:s internationella samarbeten har som mål att öka kostnadseffektiviteten i 

forskningen. 

 

FOI har under lång tid endast redovisat samarbeten som helt eller delvis finansierats av 

försvarsanslaget, dvs. samarbeten som har medfinansiering från Försvarsmakten, FMV eller via 

FOI:s eget anslag. På senare år har FOI:s samarbeten som finansieras helt eller delvis på annat 

sätt ökat. De viktigaste tillkommande finansiärerna är svenska civila myndigheter samt 

utländska myndigheter och organisationer. Årets redovisning innebär att FOI övergår till att 

redovisa också dessa samarbetsavtal. Detta gör att 2015 års siffor inte är jämförbara med 

tidigare års uppgifter  

 
Figur: Antal internationella samarbetsprojekt 

 

 
 

Redovisningen omfattar FOI:s internationella samarbetsprojekt. 

 

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 med 

samverkan 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 2015 bedrevs 114 projekt på FOI i samverkan med olika forskargrupper inom universitet 

och högskolor (128 projekt 2014 respektive 132 projekt 2013). Delar av denna samverkan hade 

formen av utlagda forskningsuppdrag från FOI. Totalt lade FOI ut forskningsuppdrag till en 

kostnad av ca 20 mnkr under 2015 (30 mnkr 2014 respektive ca 41mnkr 2013), varav 4 mnkr 

till universitet och högskolor och institut (4 mnkr 2014 respektive 7 mnkr 2013). Volymen 

utlagda uppdrag till universitet och högskolor är oförändrad jämfört med 2014 medan den totala 

volymen utlagda uppdrag har minskat med 10 mnkr mellan 2014 och 2015. FOI får också 

uppdrag från andra forskningsorganisationer. Under 2015 har FOI fått forskningsuppdrag för 

ca 5 mnkr från olika universitet och högskolor (ca 4 mnkr 2014 respektive 3 mnkr 2013).  
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Svenska universitet och högskolor utnyttjar också kompetensen hos ledande forskare vid FOI i 

både undervisning och forskning. Under 2015 var 25 av institutets medarbetare anställda på 

deltid som adjungerade professorer eller lektorer vid olika universitet och högskolor. Detta är 

samma antal som under både 2014 och 2013.  

 

Antalet forskarstuderande, som dessa och andra FOI-forskare handleder, är 40 stycken (42 

år 2014 respektive 39 år 2013). Under 2015 var 24 anställda vid FOI inskrivna som 

forskarstuderande vid olika universitet och högskolor (26 anställda inskrivna 2014 och 36 

anställda inskrivna 2013) och av dessa avlade 2 stycken licentiatexamen eller doktorsexamen 

under året (4 under 2014 och 6 under 2013). 
 

4.4.3 Exportfrämjande verksamhet  
 

Instruktionen 

3 § Forskningsinstitutet ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten 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. 

 

Återrapporteringskrav 2.2 i regleringsbrevet Tjänsteexport 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänste-

exportverksamheten. 

 

Under de senaste åren har FOI:s exportstöd/främjande främst skett indirekt, via vårt 

engagemang i MoU-kommissioner för länder där svenska försvarsexportintressen finns eller 

genom att ta emot besök från dessa länder. Under 2015 uppgick FXM:s uppdrag till 20 tkr. 

 

FOI:s tjänsteexport ökade under 2015 med 18 procent. Ökningen beror främst på ett ökat antal 

kunder både inom och utom Europa. Se också den finansiella redovisningen avsnitt 5.6.8 not 2. 

 

4.4.4 Nordiskt samarbete  
 

Återrapporteringskrav 1.4 i regleringsbrevet Nordiskt samarbete 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för det nordiska samarbetet Nordefco stödja Försvarsmakten i 

frågor som faller inom myndighetens kompetensområde. 

Återrapportering 

Myndigheten ska redovisa omfattningen av och inriktningen på stödet. 

 

Stödet till Försvarsmakten har under året främst bestått i expertstöd av FOI inom ramen för 

Nordefco:s arbetsgrupp för forskning och teknik. Arbetsgruppen sorterar under COPA CAPA23 

och ska främja forskningssamarbetet mellan de nordiska länderna. Arbetsgruppen har träffats 

två gånger och haft ett telefonmöte. Främsta resultat under året är ett samarbetsprojekt mellan 

Finland, Norge och Sverige avseende harpest. Gruppen har också diskuterat finska 

samarbetsförslag och stöd till COPA CAPA studier. 

 

FOI utvecklar målmedvetet samarbetet med Forsvarets Forskningsinstutt (FFI) i Norge. FFI är 

jämte FOI den klart största forskningsorganisationen inom försvar- och säkerhetsområdet i 

Norden. 

 

                                                 
23 Cooperation Area Capabilities 
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4.4.5 CBRN-forskning 
 
Återrapporteringskrav 1.1.2 i regleringsbrevet Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor  
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. Totalförsvarets forskningsinstitut ska efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) 

även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag. Verksamhet som riktas mot 

myndigheter ska vara avgiftsfinansierad. 

Återrapportering  

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilket stöd och vilken rådgivning, inklusive operativ medverkan, 

som lämnats. Intäkter och kostnader ska redovisas. 

 

FOI erhåller anslag från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för att bedriva forskning 

avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Anslaget ska användas för att institutet ska 

säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att ha kompetens att 

utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt 

upptäcka förändringar av dessa. Övergripande mål för forskningen ska vara att bidra till den 

nationella säkerheten, svensk beredskap och försvarsförmåga och den svenska krisberedskapen 

samt öka skyddsnivån för svensk personal i nationella och internationella insatser. Anslaget ska 

säkerställa att FOI kan fungera som expertorgan åt berörda myndigheter och regering genom 

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

eller vid inträffade CBRN-händelser. Institutet ska efter samråd med Regeringskansliet 

(Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella 

uppdrag. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad. Nedan listas de 

uppdrag som FOI har genomfört inom området under 2015. 

 

Stödet vid myndighetsspecifika frågeställningar är av såväl kunskapsuppbyggande som av 

kunskapstillämpande karaktär. I likhet med tidigare år var under 2015 drygt hälften av nedlagt 

arbete av kunskapsuppbyggande karaktär. 
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Tabell: Intäkter och kostnader av avgiftsfinansierat expertstöd avseende CBRN-frågor 2015 
 

 
 

 

4.4.6 Effektivitet och god hushållning 
 

Återrapporteringskrav 2.1 i regleringsbrevet Effektivitet och god hushållning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom resultatindikatorer och nyckeltal visa om myndighetens verksamhet 

bedrivs effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 

 

Effektivitet och god hushållning i FOI:s kärnverksamhet med forskningsanläggningar samt 

FOI:s centrala lednings- och stödverksamhet redovisas med 2008 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 få en 

rättvisande bild beträffande utvecklingen av effektivitet och god hushållning.  

 

Intäkter, tkr Kostnader, tkr

Folkhälsomyndigheten Beredskap B-ämnen 1 573 -1 573

Försvarshögskolan Analysstöd 997 -996

Kemikal ieinspektionen Litteraturstudie 171 -171

Kustbevakningen Analyser 74 -78

Länsstyrelsen Utv. insatsmetoder 2:4, 169 -157

MSB 2:4 projekt 5 441 -5 443

MSB DHS uppdrag 10 032 -10 067

MSB Skyddsrumsexpertis 748 -748

MSB Övriga  projekt 3 888 -3 941

Naturhis toriska  riksmuseet Analyser 243 -205

Post- och Telestyrelsen Skydd av anläggningar 1 096 -1 096

Rikspol iss tyrelsen C Forens ik, CWA, Näthot m.fl . 4 406 -4 330

Sjöfartsverket Mi l jörisker 467 -466

SMHI Vulkanaska 87 -87

Socia ls tyrelsen Kcc Programdirektör etc, övriga  uppdrag 2 893 -3 128

Statens  Livsmedelsverk Vattenföroreningar etc 1 668 -1 668

Statens  Veterinärmedicinska anstal t Analyser 197 -291

Strå lsäkerhetsmyndigheten Nationel l  s trå lskyddsberedskap m.fl . 4 362 -4 317

Swedac Teknisk rådgivare 56 -58

Univ/högskolor Metoder/handledning/undervisning 543 -542

Totalt Civila myndigheter, exkl. EU 39 111 -39 362

Univ/högskolor/ EU-projekt Koordinator 957 -725

Totalt Civila myndigheter, inkl. EU 40 068 -40 087

2015
Myndighet Typ av medverkan
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Det har varit en central utgångspunkt i FOI:s styrning att med oförändrade normaltimpriser 

under ett antal år (2007-2013) kunna möta kostnadsökningar, bl.a. i form av årliga 

lönerevisioner, genom effektivisering av verksamheten. Inför 2014 höjdes timpriserna för att 

kunna täcka kostnadsökningar, bl.a. i form av personal- och lokalkostnader och för att kunna 

genomföra satsningar/investeringar som i en framtid ska kunna leda till ytterligare 

effektiviseringar. En mindre timprishöjning har också gjorts inför 2015. Av nedanstående 

avsnitt framgår att FOI under 2015 har: 

 

 Sänkt medeltimpriset relativt 2008 med 7,8 procent omräknat med ett sammanvägt 

index. 

 Uppnått målvärdena 75 procent för debiteringsgrad 1 och 85 procent för debiteringsgrad 

2 på forskningsavdelningarna. 

 Minskat antal personår i kärnverksamhet och central OH-verksamhet och därmed 

behållit den procentuella andelen personår i central OH-verksamhet i paritet med 

föregående år. 

 Sänkt lokalkostnaderna jämfört med 2008 (omräknat med KPI). 

 Minskat kostnaderna procentuellt för central OH-verksamhet i förhållande till 2014 och 

endast marginellt ökat kostnaderna, trots att en större del av OH-kostnaderna innehåller 

löneökningar.  

 

Mot denna bakgrund bedömer FOI att verksamheten under året har bedrivits effektivt och med 

god hushållning. 

 

4.4.6.1 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 kund 

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. För att skapa balans mellan uppdrag åt extern kund och strategisk 

kompetensutveckling finns mål uppsatta för utvecklingen av denna verksamhet i såväl budget 

som verksamhetsplan. 

 

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-, OA24- 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. Olika timpriser tas således fram för 

anslags- och OA-verksamheten inför varje år och såväl EU-projekt som anslagsverksamheten 

stäms av mot verkliga kostnader för genomförandeåret. 

                                                 
24 Operationsanalytiker placerade vid Försvarsmakten.  
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Nedanstående tabell visar utvecklingen av FOI:s normaltimpriser från 2008 till 2015. 

Timpriserna har räknats om med 2008 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 

anställda25 använts. Som index för övriga kostnader har konsumentprisindex (KPI)26 använts. 

De två indexen har vägts samman med respektive kostnadstyps andel av FOI:s totala kostnader 

för respektive år. Normaltimprisets utveckling i tabellen nedan visar därmed en realistisk bild 

av prisutvecklingen för FOI:s normalpris 2008-2015.  

 
Tabell: Normalpris i kr (prisläge 2008, sammanvägt index) 

 

 
 

Under 2007 till 2013 höjde FOI inte sina timpriser, och erhöll därmed inte någon 

priskompensation för faktiska kostnadsökningar, såsom t.ex. löneökningar. Inför 2014 höjdes 

normaltimpriset med 40 kr (nominellt) jämfört med 2008, och inför 2015 höjdes normalpriset 

med ytterligare 20 kr (nominellt). Timprishöjningarna har varit nödvändiga för att kompensera 

för kostnadsökningarna. I reala termer har dock FOI sänkt sina normaltimpriser i samtliga 

kategorier jämfört med 2008, vilket framgår av tabellen ovan. Detta har varit möjligt genom att 

verksamheten samtidigt har effektiviserats.  

 

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. För att göra medeltimpriset för 2015 jämförbart med 2008 

har medeltimpris 2015 beräknats med samma kategorifördelning som 2008. Medeltimpriserna 

för åren därefter har också beräknats med syfte att eliminera den sidoeffekt som inplacering i 

kategorier ger. I tabellen nedan visas medeltimprisets reala utveckling tillsammans med utfall 

av arbetade timmar i extern verksamhet per kategori i procent, beräknat på ett vägt index, se 

avsnitt om normaltimpris ovan. 

 
  

                                                 
25 Konjunkturinstitutets statistik ger en realförändring av timpriset jämfört med 2008 med följande procentsatser 

(-16,7 procent, -14,5 procent, -12,6 procent, -10,3 procent, -8,5 procent, -6,7 procent respektive -0,9 procent för 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 respektive 2009). 
26 Konsumentprisindex utgående från fastställda tal i december varje år, vilka ger en realförändring av timpriset 

jämfört med 2008 med följande procentsatser (-4,8 procent, -4,8 procent, -5,1 procent, -5,0 procent, -5,0 procent, 

-3,2 procent respektive -0,9 procent för 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 respektive 2009). 

Kategori 1) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

1 1 180 1 184 1 160 1 190 1 205 1 229 1 265 1 300

2 1 094 1 096 1 070 1 098 1 113 1 135 1 168 1 200

3 972 972 944 970 983 1 002 1 032 1 060

4 842 839 809 864 844 860 886 910

5 703 698 665 712 695 709 730 750

6 573 565 531 549 556 567 584 600
1) Priskategorier utgående efter personalens lönespann
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Tabell: Medeltimpris i kr med 2008-års kategoriindelning, beräknat med sammanvägt index 
 

 
 

Utvecklingen av medeltimpriset visar att priset har sjunkit något jämfört med 2014, och vid en 

jämförelse med 2008 har priset sjunkit med 75 kr (7,8 procent).  

 

4.4.6.2 Debiteringsgrad på forskningsavdelning 
 

FOI använder sedan flera år tillbaka debiteringsgrad för att följa effektiviteten i 

forskningsavdelningarnas produktion. Debiteringsgrad 1 mäter andelen externt debiterade 

timmar27 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 aldrig för tid i projekten. Detta mått påverkas således av om FOI har upphandlat extern 

forskningskompetens till projekten för att klara åtagandet mot kund. 

 

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 kundernas behov i framtiden. 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 kund 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 forskningsorganisations långsiktiga 

fortlevnad. 

 

                                                 
27 I antal debiterbara timmar ingår även utförda timmar i FOI:s forskningsanläggningar. 

Kategori 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

1 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

2 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

3 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

4 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

5 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

6 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Medeltimpris 1) 883 885 857 873 882 899 933 958
1) Medeltimpriset 2013 och 2014 är justerat retroaktivt.

Beräkningar har tagit hänsyn till retroaktiva justeringar i statistiken från Konjunkturinstitutet.
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För att beskriva denna balans kompletteras redovisning av debiteringsgrad 1 med 

debiteringsgrad 2, vilket innebär att timmar i forskningsnära verksamhet ingår. Ovan 

beskrivna strategiska satsningar för att möta uppdragsgivarnas framtida behov kan därför 

betraktas som debiterbar. Mot denna bakgrund ger den 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 

målvärdet 75 procent 2015. Jämfört med 2014 är detta en ökning med 3,8 procentenheter. 

Andelen forskningsnära verksamhet har minskat med 2,8 procentenheter mellan 2014 och 

2015. Debiteringsgrad 2, som ska ge utrymme för strategiska kompetenssatsningar, ligger en 

procent över målvärdet 85 procent.  

 

Ökningen i debiteringsgrad 1 mellan 2015 och 2014 beror till största del på att institutet har 

haft fler uppdrag under 2015. Under 2014 var delar av FOI:s kompetens underbelagd inom 

några forskningsområden på grund av försenade eller uteblivna uppdrag. De externa uppdragen 

har varit prioriterade framför kompetensutveckling, varför den forskningsnära verksamheten 

har sjunkit jämfört med 2014. Det under året genomförda omställningsarbetet har också 

påverkat debiteringsgraden då viss personal, som inte längre har varit efterfrågade, har sagts 

upp. 

 

4.4.6.3 Debiteringsgrad för FOI totalt 
 

FOI följer även debiteringsgraden för institutet 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-

verksamhet28 i totalt arbetade timmar. FOI har en intern styrmodell som innebär administrativa 

och tekniska stödtjänster, såsom t.ex. juridik, inköp och IT, är centralt placerade. Dessa tjänster 

anpassas i dialog med myndighetsledningen och forskningsavdelningarna.  

 
  

                                                 
28 Följer Ekonomistyrningsverkets definition av OH-kostnader. Här ingår timmar i 

förvaltningsverksamhet på central nivå och myndighetsledning. 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Debiteringsgrad 1, forsknings-

avdelningarna 79,0% 75,2% 78,6% 78,4% 75,4% 77,2% 78,1% 75,4%

Andel forskningsnära verksamhet, ex.vis. 

satsningar i strategiska internt 

finansierade projekt på forsknings-

avdelningarna 6,9% 9,7% 8,4% 9,0% 12,5% 11,0% 9,4% 7,5%

Debiteringsgrad 2, forsknings-

avdelningarna 85,9% 84,9% 87,0% 87,4% 87,8% 88,2% 87,5% 83,0%
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Tabell: Debiteringsgrad i procent för FOI 
 

 
 

Av ovanstående tabell framgår att debiteringsgrad 1 för FOI totalt har ökat med 

3,2 procentenheter jämfört med 2014 och ökat med 2,3 procentenheter i förhållande till 2008. 

Tabellen visar också att andelen forskningsnära verksamhet har sjunkit väsentligt 

(2,4 procentenheter) jämfört med 2014 och med 0,8 procentenheter mot 2008, samt att 

debiteringsgrad 2 som ska ge utrymme för strategiska komptenssatsningar på FOI totalt har ökat 

med 0,8 procentenheter sedan 2014 och med 1,4 procentenheter sedan 2008. Den höga 

debiteringsgraden och låga andelen forskningsnära verksamhet beror på att institutet under året 

har prioriterat arbete i externa uppdrag och på det omställningsarbete som har genomförts. 

 

4.4.6.4 Kärnverksamheten 29 
 

En årlig minskning av antalet verksamma personer med kärnkompetens under några år ledde 

under 2011 till ett behov av nyrekryteringar på grund av fortsatt stark efterfrågan av FOI:s 

tjänster. Efter 2011 har personåren i kärnverksamheten minskat. Under 2012 har en rad 

planerade kompetensväxlingsåtgärder genomförts som i kombination med en restriktiv hållning 

med avseende på nyrekrytering har inneburit att antalet personår i kärnverksamheten har 

minskat. Under 2013 och 2014 har antalet personår fortsatt att minska bl.a. till följd av 

underbeläggning inom vissa forskningsområden. Under 2015 genomfördes ett 

omställningsarbete i syfte att effektivisera verksamheten genom uppsägning av ej längre 

efterfrågade kompetenser.  

 
Tabell: Personår i kärnverksamhet 
 

 
 

Av ovanstående tabell framgår att produktionen i kärnverksamheten30 under 2015 har bedrivits 

av personer som redovisat timmar motsvarande 708 personår, jämfört med 721 personår under 

2008, vilket är en minskning med 13 personår eller med 1,8 procent. I jämförelse med utfall 

2014 innebär det en minskning med 26 personår.  

  

                                                 
29 Med kärnverksamhet menas den forskningsverksamhet som bedrivs på FOI:s forskningsavdelningar 

och i ringa omfattning på avdelningen för Forskningsstöd. 
30 Fram till slutet av 2008 arbetade 34 assistenter/sekreterare i stödverksamheten på 

forskningsavdelning. Efter omorganisation tillhör denna grupp central stödverksamhet. Se 

avsnitt 4.4.6.5. 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Debiteringsgrad 1, FOI totalt 66,1% 62,9% 65,9% 66,3% 63,2% 65,0% 65,4% 63,8%

Andel forskningsnära verksamhet ex.vis. 

satsningar i strategiska internt 

finansierade projekt på FOI totalt 5,7% 8,1% 7,0% 7,7% 10,5% 9,3% 8,1% 6,5%

Debiteringsgrad 2, FOI totalt 71,8% 71,0% 72,9% 74,1% 73,8% 74,3% 73,5% 70,4%

Ledning och stöd 28,2% 29,0% 27,1% 25,9% 26,2% 25,7% 26,5% 29,6%

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Personår i kärnverksamhet 1) 708 734 735 740 749 716 691 721

1) Beräkningen av personår är ändrad retroaktivt för samtl iga år och utgår nu från en normalarbetstid på 1650 timmar per anstäl ld i  tjänst, 

tidigare 1680 timmar.
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4.4.6.5 Central lednings- och stödverksamhet 31 
 

Av nedanstående tabell framgår att central lednings- och stödverksamhet under 2015 bedrivits 

av personer som redovisat timmar motsvarande 142 personår jämfört med 131 under 2008, 

vilket innebär en ökning med 11 personår eller med 8,4 procent. Det innebär också att andelen 

personår i central verksamhet har ökat från 15 procent till 17 procent jämfört med 2008.  

 
Tabell: Personår i central OH-verksamhet 
 

 
 

Under 2015 har antalet personår i central lednings- och stödverksamhet minskat med 

fem personår jämfört med 2014. Minskningen är en effekt av den reducerade bemanningen i 

lednings- och stödverksamheten. 

 

4.4.6.6 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. 

 

Jämfört med 2014 har lokalkostnaderna minskat med 3,3 mnkr. Minskningen mellan åren beror 

på att omförhandlat hyresavtal för Kista har gett hyresrabatt under året, och på lägre 

mediakostnader. Vid en jämförelse av lokalkostnaderna i löpande prisläge mellan 2008 och 

2015 så ökar dessa med 3,5 mnkr eller 2,9 procent. Omräknat med KPI ger en jämförelse mellan 

åren att lokalkostnaderna har minskat med 2,1 procent.  

 

4.4.6.7 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.  

 

Nedanstående tabell visar utvecklingen av FOI:s centrala OH-kostnader i löpande prisläge. I 

begreppet centrala OH-kostnader ingår kostnader för central ledning och administration som 

exempelvis personal-, juridik-, ekonomi- och IT-verksamhet.  

 
  

                                                 
31 Med central lednings- och stödverksamhet menas central OH-verksamhet. 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Personår i central OH-verksamhet 
1)

142 147 145 136 145 135 134 131

Personår i central OH/total verksamhet 
1)

17% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 15%

1) Beräkningen av personår är ändrad retroaktivt för samtl iga  år och utgår nu från en normalarbetstid på 1650 timmar per anstä l ld i  tjänst, 

tidigare 1680 timmar.
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Tabell: Centrala OH-kostnader 
 

 
Anm.: 2014 år OH-kostnader har uppdaterats retroaktivt med 110 tkr. 

 

Av tabellen framgår att de centrala OH-kostnaderna i procent av totala intäkter har minskat i 

förhållande till 2014. Intäktsökningen mellan 2014 och 2015 beror framförallt på att 

beställningar inte inkom till myndigheten som planerat under 2014.  

 

De centrala OH-kostnaderna har ökat med 1,4 mnkr jämfört med 2014. Kostnaderna för 2014 

påverkas av en tidigare avsättning på 6,1 mnkr som kunde upplösas efter förnyat hyresavtal för 

Kista. 

 

Kostnaderna i procent av de totala intäkterna har ökat med 2,8 procentenheter sedan 2008. I 

denna ökning ingår då också ökade personalkostnader beroende på årliga lönerevisioner för 

personal i stödverksamheten. De årliga lönerevisionerna för perioden 2008-2015 överstiger i 

allt väsentligt dessa 2,8 procent, vilket innebär att ständiga effektiviseringar har gjorts och 

kommer fortsatt att behöva göras för att stödverksamheten ska kunna hållas på en fortsatt rimlig 

nivå.  

 

Det är viktigt att stödverksamheten har resurser som motsvarar de såväl externa som interna 

krav som ställs och som behövs för att kunna sköta FOI effektivt och i enlighet med gällande 

lagstiftning. Som exempel kan nämnas registraturen som har förstärkts under senare år för att 

bättre kunna svara upp till de krav som ställs på en myndighet. 

 

 

4.5 Personal och kompetensförsörjning 
 

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå 

verksamhetens mål. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har 

bidragit till att nå verksamhetens mål.  

 

4.5.1 FOI:s medarbetare  
 

Antalet tillsvidareanställda vid FOI var 958 personer den 31 december 2015. Det är en 

minskning med 59 personer jämfört med föregående år, vilket beror på ett omställningsarbete 

under året. Omräknat till årsarbetskrafter uppgick antalet till 896, vilket är en minskning med 

18 årsarbetare jämfört med 201432. Av de tillsvidareanställda var 77 tjänstlediga på heltid. 

Antalet visstidsanställda vid slutet av 2015 uppgick till 14 personer, vilket ska jämföras med 

23 personer förra året.  

 

                                                 
32 Se tabell avsnitt 5.1.  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Centrala OH-kostnader (löpande prisläge) 160 814 159 384 170 804 161 302 144 284 129 488 125 899 120 557

14,1% 14,5% 15,2% 14,0% 13,2% 12,1% 11,6% 11,3%

1 140 858 1 101 289 1 125 094 1 148 096 1 089 108 1 068 284 1 082 384 1 066 774

KPI -4,8% -4,8% -5,1% -5,0% -5,0% -3,2% -0,9% 0,0%

Utveckling av centrala OH-kostnader 

prisläge 2008 153 024 151 741 162 102 153 294 137 046 125 403 124 772 120 557

Centrala OH-kostnader i procent av totala 

intäkter enligt RR
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Medelåldern har ökat jämfört med tidigare år i och med att i princip ingen nyanställning har 

skett under året p.g.a. omställningsarbetet. Utvecklingen av åldersstrukturen är viktig att följa 

för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. 

 

Antal disputerade på FOI var 329 personer, vilket ger en andel på 41 procent inom 

kärnverksamheten. Andelen har legat stabilt de senaste tre åren. Inom staten har 12 procent av 

de anställda forskarutbildning33. 
 

Tabell: Personalstatistik per 31/12 
 

 
 

Nedanstående tabell visar åldersfördelningen i procent för tillsvidareanställda på FOI de tre 

senaste åren, samt den procentuella fördelningen mellan könen i respektive åldersgrupp. 

 
Figur: Åldersfördelning, andel i procent 
 

 
 

Fördelningen mellan kärnkompetens, stödkompetens och ledning har varit relativt konstant de 

senaste åren. 
 

  

                                                 
33 Statsanställdas utbildningsnivå 2014, statistik hämtad från Arbetsgivarverkets webb 2016-02-17. 

2015 2014 2013

Antal til lsvidareanställda 958 1017 1014

varav antal tjänstlediga eller arbetsbefriade   77 48 45

Visstidsanställda 14 23 28

Medelålder 46,1 45,2 44,7

Kvinnor 45,1 44,1 43,3

Män 46,5 45,7 45,3

Antal disputerade anställda, totalt 329 342 328

Andel disputerade inom kärnverksamhet 41% 40% 39%
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Tabell: Yrkesfunktioner 

 
 

På FOI är 31 procent kvinnor. Fördelningen av kvinnor varierar mellan olika avdelningar, där 

två av sex avdelningar har en jämn könsfördelning34. Det har tidigare år varit en jämn 

könsfördelning bland chefer, men det har minskat något i år och det är nu 36 procent chefer 

som är kvinnor. Ett av målen i FOI:s Likabehandlingsplan om att andel kvinnliga chefer ska 

ligga i paritet med andel kvinnor totalt kan därmed anses uppfyllt. Inom kärnkompetens samt 

bland andel disputerade ligger andelen kvinnor på ungefär samma nivå som tidigare år. 

 
Tabell: Procentuell fördelning av tillsvidareanställda medarbetare på FOI per kön  
 

 
 

Den externa personalomsättningen35, vilken innefattar externa avgångar och nyanställningar 

avseende tillsvidareanställda personer, har minskat från 4 procent 2014 till 0,5 procent under 

2015. Den minskade personalomsättningen beror på det senaste årets omställningsarbete samt 

en restriktivitet kring rekrytering. 
 
Figur: Extern personalomsättning i procent 
 

 

                                                 
34 En jämn könsfördelning innebär att både kvinnor och män utgör minst 40 procent av den totala gruppen. 
35 Personalomsättning beräknas genom att ta lägsta värdet av avgångar eller nyanställda genom antal anställda - 

enligt definition Nyckeltalsinstitutet. 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Ledning 35 34 34 20 24 22 55 58 56 5,7% 5,7% 5,5%

Kärnkompetens 570 602 599 184 194 198 754 796 797 78,7% 78,3% 78,6%

Stödkompetens 57 61 61 92 101 99 149 162 160 15,6% 15,9% 15,8%

Ej klassade 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0,1% 0,1%

TOTAL 662 698 695 296 319 319 958 1 017 1 014 100% 100% 100%

1 
Ej klassade rör de s.k. tjänsteföreningarna.

Män Kvinnor Totalt Procent

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Fördelning til lsvidareanställda 31% 31% 31% 69% 69% 69%

Fördelning inom kärnkompetens 24% 24% 25% 76% 76% 75%

Fördelning disputerade 22% 23% 23% 78% 77% 77%

Fördelning chefer  1 36% 41% 39% 64% 59% 61%
1 Gruppen innefattar samtliga chefer med personalansvar; avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer.

MänKvinnor
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FOI har totalt sett en låg sjukfrånvaro36. Sjukfrånvaron uppgick till 2,9 procent år 2015, vilken 

kan jämföras med sjukfrånvaron i staten, som var 3,4 procent år 201437. Andelen långtidssjuka 

av total sjukfrånvaro var 45,6 procent vilken kan jämföras med andelen långtidssjuka inom 

staten, som uppgick till 50,7 procent 20145. Både den totala sjukfrånvaron samt andelen 

långtidssjuka har dock ökat hos FOI. Även om utvecklingen är lägre än för staten i stort så 

kommer FOI att se över vilka eventuella åtgärder som kan vidtas för att minska sjukfrånvaron. 

 
Tabell: Sjukfrånvaro i procent 
 

 
 

4.5.2 Bedömning 
 

FOI bedömer att resultatet av vidtagna åtgärder, för att säkerställa att kompetens finns för att 

nå verksamhetens mål, har uppnåtts i stort.  

 

Kompetensförsörjning är ett strategiskt instrument för att utveckla medarbetare och verksamhet 

mot FOI:s mål samt för att attrahera engagerade medarbetare. Syftet är att bygga kompetens 

som svarar mot nuvarande och framtida behov samt stimulera nätverksambyggande. FOI ser 

årligen över vilken kompetens som finns och bedöms behövas för att nå verksamhetens mål. 

FOI:s kompetensbehov är kopplat till verksamhetens inriktning och ses över av avdelningarna 

i deras verksamhetsplanering. Verksamhetsplaneringen innefattar behov av utbildning, 

kompetensväxling, rekrytering och avveckling. Kompetensutveckling sker utifrån tre 

perspektiv; avdelning, kompetensområde samt individuell kompetensutveckling. 

Kompetensbehovet bestäms på kort sikt av externa uppdrag från uppdragsgivare och på längre 

sikt av kompetensområdesvisa beskrivningar, strategier och handlingsplaner. De externa 

uppdragen är grunden för den kunskaps- och kompetensutveckling som sker på FOI. De interna 

kompetenssatsningarna utgör ett viktigt komplement. 

 

FOI gör bedömningen att de vidtagna åtgärderna har bidragit till att nå verksamhetens mål. 

Avdelningarna bedömer att resultatet av vidtagna åtgärder, för att säkerställa att kompetens 

finns för att nå verksamhetens mål, har uppnåtts i stort. Inom vissa områden skulle det dock 

vara en fördel med en större stabilitet kring uppdrag för att säkerställa kompetens i termer av 

                                                 
36 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.  
37 Statskontorets årliga sammanställning av myndigheters sjukfrånvaro 

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/2015100.pdf 

2015 2014 2013

Man 2,2 2,0 1,8

Kvinna 4,6 4,0 3,3

Ålder -29 2,5 2,5 1,6

Ålder 30-49 2,8 2,3 2,2

Ålder 50- 3,3 3,2 2,4

Alla anställda1 2,9 2,6 2,3

Andel långtidssjuka2,3 45,6 40,6 34,2
1 Innefattar tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda
2 Andelsuppgift för 2014 är justerad retroaktivt
3 (60 dagar eller mer) i förhållande till total frånvaro (%)

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/2015100.pdf
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balans mellan kunskapsuppbyggande och kunskapstillämpande verksamhet. När anslag och 

stora samlingsbeställningar minskar ökar behovet av intern kompletterande 

kompetensutveckling. 

 

4.5.3 Attrahera och rekrytera 
 

Utgångspunkten är att FOI ska vara en attraktiv arbetsplats som har medarbetare med rätt 

kompetens över tid. För att nå verksamhetens mål behövs förutom en effektiv och 

kvalitetssäkrad resurs- och rekryteringsprocess, ett tydligt chefs- och medarbetaransvar samt en 

god arbetsmiljö som präglas av en ömsesidig respekt där olikheter bejakas, där medarbetare har 

stimulerande arbetsuppgifter, känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. 

 

FOI har under året fortsatt arbetet med att stärka sitt varumärke och att vara en attraktiv 

arbetsgivare. I den årliga undersökningen FöretagsBarometern38 ligger FOI på plats 67 bland 

civilingenjörer (plats 72 år 2014) och plats 71 inom Data/IT av de 100 mest attraktiva 

arbetsgivarna. Studenterna associerar FOI med att ha attraktiva och intressanta tjänster, en 

kreativ och dynamisk arbetsmiljö samt arbetsuppgifter som är både spännande och utmanande. 

 

FOI har, i arbetet med att profilera sig mot studenter och att sprida kunskap om institutet, 

deltagit på två arbetsmarknadsdagar vid lärosätena i Linköping och Umeå. Under dessa dagar 

deltog forskare på föreläsningar och informationsträffar.  

 

Förutom att locka nyutexaminerade, har FOI för tredje året i rad tagit emot gymnasieelever för 

kortare anställning genom projektet Tekniksprånget. Detta är ett initiativ för att öka intresset 

för vidare studier och en framtida tillväxt inom tekniskt orienterade yrken. Tekniksprånget är 

ett praktikprogram på fyra månader som syftar till att ge ungdomar, som läst matematik 4 och 

fysik 2 på gymnasiet, en inblick i vad ingenjörsyrket innebär. Programmet drivs av Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket.  

 

FOI har under året, parallellt med tryckt media, profilerat sig allt mer via sociala medier och 

yrkesnätverk, där LinkedIn är en av de största aktörerna. Under året har FOI använt tjänsten 

”Karriärsida” från LinkedIn. Syftet med karriärsidan är att positionera FOI för framtida 

medarbetare där långsiktigheten att attrahera rätt kandidater är central. Samtliga 

rekryteringsannonser till tjänster inom FOI samt examensarbeten publiceras också där. FOI:s 

egna Jobba hos oss-sidor på den externa webbplatsen är välbesökta, statistiken visar att 17 578 

besök gjordes 2015. 

 

Under året har ett projekt pågått med syfte att skapa enhetliga och enkla rutiner för att hela FOI 

ska arbeta med introduktion av medarbetare på ett och samma sätt. En tydlig och kvalitativ 

introduktion resulterar i en effektiv och servicemedveten myndighet och stärker 

arbetsgivarvarumärket. 

 

FOI vill stimulera medarbetarna till ökad friskvård. Medarbetarna har därför, liksom tidigare 

år, haft möjlighet att träna en timme i veckan på betald arbetstid. FOI har erbjudit ett 

friskvårdsbidrag och varit ansluten till en webbaserad friskvårdsportal. Cirka 57,5 procent av 

FOI:s medarbetare har nyttjat friskvårdsbidraget under året (55 procent 2014). 

 

                                                 
38 Företagsbarometern är en undersökning Universum genomför om drömarbetsgivare bland Sveriges 

universitets- och högskolestudenter. 2015 har 23 297 studenter från 30 universitet och högskolor deltagit. 
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4.5.4 Utveckla och behålla kompetens 
 

Medarbetarskapet är en stor bidragande del till hur FOI uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, 

både internt och externt. Under året har avdelningarna arbetat vidare med ”Vårt FOI – Det här 

är vi”, en skrift om medarbetarskapet på FOI. Där framgår att medarbetarskapet exempelvis ska 

kännetecknas av samarbete, respekt för varandras kunskaper och åsikter, professionalism samt 

en strävan efter och ett ansvar att vidareutveckla kompetens.  

 

Alla medarbetare erbjuds årligen ett utvecklingssamtal med sin chef. Väl genomförda samtal är 

ett effektivt sätt att leda och utveckla verksamheten. Andra vinster är att skapa förståelse för 

organisationens uppgifter, att ge medarbetarna större handlingsutrymme i jobbet och att ge 

möjlighet för medarbetaren att återkoppla till sin chef.  

 

Under 2015 har FOI genomfört en utbildningssatsning om vad det innebär att vara ”Tjänsteman 

i staten” för samtliga medarbetare. Denna satsning innehöll dels föreläsningar om den statliga 

värdegrunden, som hölls av representanter från Värdegrundsdelegationen, och dels s.k. case-

diskussioner, både i avdelningsledningar och på enheter/sektioner. Syftet var att öka 

medvetenheten om, samt ge träning i, att agera rätt i situationer som kan bli problematiska 

genom att föra diskussioner utifrån fiktiva händelser som FOI:s medarbetare kan hamna i. 

 

Under året har FOI slutfört fem tvååriga avdelningsöverskridande projekt som syftar till att 

koppla samman olika kompetenser från olika avdelningar inom FOI för att skapa nya resultat 

och möjligheter. Avsikten är att myndigheten ska tillföras ny kompetens som i förlängningen 

ska leda till nya beställningar på kort och lång sikt.  

 

Ett tydligt ledarskap är avgörande för att nå goda resultat i verksamheten. FOI ska ha en 

målmedveten och långsiktig chefsförsörjning. Vid rekrytering av chefer ska målet vara att 

rekrytera kandidater som kan förena chefs- och ledarskap. Samtliga mellanchefer får gå ett 

ledarutvecklingsprogram. Syftet med insatsen är att ge FOI:s chefer verktyg och modeller för 

att bli trygga i sitt ledarskap. Detta innefattar dels att skapa en gemensam syn på vad ledarskap 

och medarbetarskap inom FOI innebär, dels att ge förutsättningar för att fungera som 

professionella ledare.  

 

FOI har under året genomfört en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samt en 

anpassad arbetsmiljöutbildning för försöksledare. I samband med omställningsarbetet under 

våren har utbildning i arbetsrätt vid arbetsbrist, den psykosociala arbetsmiljön vid omställning 

och det svåra samtalet genomförts för chefer. 

 

Projektledaren har en nyckelroll i FOI:s verksamhet. FOI har under året erbjudit tre typer av 

projektledarutbildning; Projektmodell och projektmetodik, Rollen som projektledare samt Lång 

projektledarutbildning.  

 

Myndigheten har också under året påbörjat ett arbete med att få en bättre struktur på sin interna 

utbildningsverksamhet, vad gäller utbildningar för medarbetare, projektledare och chefer. 

Målet är att få en bättre kvalitet och kontinuitet i utbildningen så att medarbetare i sina olika 

roller har de kunskaper som krävs för att kunna utföra förväntat arbete på rätt sätt. Under hösten 

har en workshop genomförts, vars syfte var att förbättra förutsättningarna på myndigheten att 

skapa pedagogiska kurser med relevant innehåll.  
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4.5.5 Avveckla kompetens 
 

FOI håller avgångssamtal med alla medarbetare som slutar. Syftet är att fånga upp erfarenheter 

som kan användas i det kontinuerliga arbetet att utveckla FOI som arbetsgivare. Under året har 

ett projekt med syfte att skapa enhetliga rutiner kring avslut pågått. Ett väl genomfört avslut 

resulterar i en effektiv och servicemedveten myndighet och stärker arbetsgivarvarumärket.  

 

FOI har under året genomfört ett omställningsarbete för att anpassa verksamheten och vidta 

åtgärder för att komma tillrätta med verksamhetens underskott samt anpassa institutets 

kompetensprofil mot nutida och framtida behov. I omställningsarbetet identifierades ett antal 

kompetensområden där det konstaterades att personalbehovet inte stämde överens med 

uppdragsvolymen. Förhandlingar inleddes under våren och parterna konstaterade en arbetsbrist 

för 48 personer varav 40 personer blev uppsagda.  

 

Med anledning av omställningsarbetet tillsattes en arbetsgrupp bestående av fackliga 

ordföranden, huvudskyddsombud samt representanter från Personalenheten, med uppgift att 

genomföra riskbedömning och utarbeta en handlingsplan. Arbetsgruppen har genomfört 

riskbedömning, tagit fram en handlingsplan samt haft möte med respektive avdelning för att 

fånga upp avdelningsspecifika eller ortvisa riskbedömningar. Uppföljning av genomförandet 

av handlingsplanens aktiveter har sedan bedrivits i organisationen. Det pågår en utvärdering av 

det genomförda omställningsarbetet.  
 

 

4.6 Publicitet och varumärke 

 

FOI analyserar löpande publicitet genom mediebevakning och en årsanalys. Under 2015 

förekom FOI i 5713 inslag, varav 2127 artiklar i tryckt press, 3447 artiklar i digitala kanaler 

och 139 etermedieinslag. Motsvarande siffror för 2014 var 6605, varav 2461 pressartiklar, 

3921 digitala artiklar och 223 etermedieinslag. (2013: 4759, varav 2286 pressartiklar, 2302 

digitala artiklar och 171 etermedieinslag). 

 

Det beräknade annonsvärdet för FOI:s publicitet 2015 var 267 mnkr. Motsvarande värde för 

2014 var 286 mnkr och för 2013 146 mnkr. Räckvidden, dvs. det beräknade maximala antalet 

läsare/tittare/lyssnare uppgick 2015 till 487 miljoner, 2014 till 581 miljoner och 2013 395 

miljoner. 

 

Varje år görs enklare varumärkesmätningar bland läsare av Ny Teknik baserat på FOI:s logotyp. 

Respondenterna har en fortsatt mycket hög kännedom om FOI:s varumärke, 83 procent. Under 

åren 2011-2015 har värdet varierat mellan 82 och 85 procent. Medelvärdet för de i mätningen 

ingående varumärkena (varierar mellan åren) var 42 procent, och varierade under samma period 

mellan 39 och 51 procent. FOI är det mest eller näst mest igenkända varumärket i mätningarna 

under 2011-2015. Respondenterna anger även 2015 spontant forskning, försvaret och 

försvarsforskning som det de associerar till varumärket. De som hade spontan kännedom om 

varumärket fick välja ett omdöme från en lista med sju variabler, och de vanligaste svaren var 

Trovärdig 24 procent, Kvalitet 14 procent och Effektiv 13 procent.  

 

Redovisning av FOI:s publicitet mm med hjälp av statistik och analys. Utfall av kundundersökning. 
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FOI får stabilt mycket höga betyg av sina kunder i de kundnöjdhetsmätningar som hittills 

genomförts ungefär vart tredje år. I mätningen 2015 genomfördes 208 intervjuer med personer 

från kundkategorierna försvarsmyndigheter, andra myndigheter och företag/näringsliv. På 

frågan ”vilket är ditt totalomdöme om FOI?” svarade 81 procent ”mycket eller ganska positivt”, 

15 procent hade ingen åsikt och 3 procent var ”negativa”. Andelarna som svarade ”mycket 

positivt”, var högst bland dem som uppgett att de känner till FOI mycket väl, 36 procent, och 

bland dem som har rollen som kontaktperson, 33 procent. 

  

På frågan ”Vilket omdöme ger du FOI avseende vart och ett av följande:” fick ”Medarbetarnas 

kompetens” allra högsta betyg, 8,5 på en tiogradig skala. Övriga områden med mycket höga 

betyg var ”Att följa avtal” med 8,2 och ”Kvalitet i arbetet” med 8,0. Områden med lägre betyg 

var ”Effektivitet” med 7,5 och ”Rapporternas användbarhet” med 7,3. 

 

I den mätning som genomfördes under 2015 kompletterades den sedvanliga kvantitativa 

undersökningen med en kvalitativ intervjudel, med 21 personliga intervjuer, för att bättre fånga 

in utvecklingsmöjligheter. Även i den kvalitativa undersökningen konstaterades att omdömena 

om FOI är mycket positiva. Det som lyfts fram som förbättringsmöjligheter handlar om dialog, 

framför allt i inledning och avslutning av projekt. Dessutom beskriver de intervjuade ett upplevt 

kompetensgap mellan sig och FOI, som behöver överbryggas i en utvecklad kunddialog. 

Respondenterna lyfter också fram att de vetenskapliga rapporterna kan behöva kompletteras 

med andra former av resultatöverföring. 
 

 

4.7 Separat redovisning i samband med årsredovisning 

 

Återrapporteringskrav 1.1.1 i regleringsbrevet CBRN-forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning 

avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga 

långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området 

samt tidigt upptäcka förändringar av dessa. 

 

Återrapportering 

Uppnådda resultat inom CBRN-forskningen ska redovisas i årsredovisningen. 

 

Redovisningen presenteras i bilaga 1 till årsredovisningen. 
 
 

Återrapporteringskrav 1.2 i regleringsbrevet Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och 

ickespridningsfrågor  

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i 

frågor om massförstörelsevapen, vapenbärare/missiler och rymdfrågor samt bidra till arbetet för att uppfylla 

Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. 

 

Återrapportering 

Uppnådda resultat ska redovisas i årsredovisningen. 

 

Redovisningen presenteras i bilaga 2 till årsredovisningen. 
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Återrapporteringskrav 1.3 i regleringsbrevet Forskning/analysstöd för regeringens behov 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna underlag till stöd för regeringens utformning och utveckling av svensk 

säkerhets- och försvarspolitik respektive samhällets krisberedskap. 

 

Återrapportering  

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en redovisning för verksamheten och dess 

kostnader. 

 

Redovisningen presenteras i bilaga 3 till årsredovisningen. 
 

 

Instruktionen 

2§ Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom 

analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare. 

 

Återrapportering 1.5 i regleringsbrevet Försvarsunderrättelseproduktion 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet bidra till regeringens och övriga 

uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande 

av verksamhet. Försvarsunderrättelseverksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och 

bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden. 

 

Återrapportering 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka 

uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska 

en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för 

försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.  

 

Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet 

Myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet varje år över föregående års verksamhet ska upprätta 

en översikt som allmänheten kan ta del av. Översikten ska lämnas in till Regeringskansliet samtidigt med 

årsredovisningen.  

 

Försvarsunderrättelseproduktionen enligt förordning, instruktion och regleringsbrev 

presenteras i rapport med beteckning FOI-2016-98:1 respektive FOI-2016-98:2 samt i särskild 

ordning. 
 

 

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. 

 

Redovisningen av FOI:s miljöledningsarbete 2015 har rapporterats till Naturvårdsverket och 

redovisas i separat rapport. 
 

 

4.8 Uppdrag 

 

Återrapportering 3.4 i regleringsbrevet Intern styrning och kontroll 

Redovisa myndighetens arbete med och åtgärder vidtagna med utgångspunkt i 4 § punkterna 1–4 i 

myndighetsförordningen (2007:515), förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll samt 7 och 

7 a–c §§ i lagen (1994:260) om offentlig anställning. Redovisningen ska innefatta myndighetens åtgärder för att 

utveckla myndighetens riktlinjer för bisyssla och tjänstledighet, jävsregler, arbetsordning, generaldirektörens 

styrdokument och andra relevanta arbetsformer. 
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Samtliga FOI:s interna styrande dokument är inordnade i ett särskilt diarium för interna 

styrande dokument och finns även lätt tillgängliga och samlade på FOI:s intranätssidor. Under 

året beslutades nya regler om bisysslor m.m., vilket innefattar FOI:s interna regelverk om 

anmälan av bisysslor, samt råd om jäv och mutor. De nya rutinerna kring anmälan om bisysslor 

ska tillämpas fullt ut från 2016.  

 

Ett arbete innefattande en översyn av FOI:s arbetsordning pågår. Arbetet syftar till att skapa en 

tydlig och lättillgänglig struktur för regleringen av FOI:s organisation, arbetsformer och 

beslutsfattande, innefattande bland annat en tydligare beskriven arbetsfördelning mellan 

styrelsen och GD.  

 

Enligt ett förslag som har tagits fram under 2015 har den nuvarande arbetsordningen delats i 

två dokument dels en ny arbetsordning, dels ett nytt styrande dokument som innehåller GD:s 

verksamhetsregler, dvs. närmare om FOI:s organisation och en delegationsordning.  

 

Förslaget till arbetsordning 2016 renodlas till att omfatta styrelsens beslut om dess arbetsformer 

och beslutsfattande, liksom ansvarsfördelningen mellan styrelsen och GD. I arbetsordningen 

ingår FOI:s övergripande organisation, arbetsmiljöarbetet, personalansvarsnämnden, 

utlämnandet av allmänna handlingar och FOI:s beslutsfattande. 

 

Arbetet med GD:s verksamhetsregler pågår och har bland annat innefattat en workshop med 

deltagare från olika delar av organisationen för att få en bred förankring i myndigheten. 

Verksamhetsreglerna förväntas skapa tydlighet om ansvarsfördelning, arbetsformer och rutiner, 

vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för korrekta underlag för beslutsfattande som också kan 

effektivisera FOI:s verksamhet.  

 

Beslut om ovanstående dokument kommer att tas under våren 2016. 

 

Internrevisorn har i slutet av 2015 på uppdrag av FOI styrelse påbörjat ett arbete med att 

förstärka rutinen avseende styrelsens hantering av internrevisionens iakttagelser.  

 

FOI har under 2015 fortsatt sitt kontinuerliga arbete med att utveckla myndighetens interna 

styrning och kontroll (FISK). 

 

 

Återrapportering 3.5 i regleringsbrevet Nedbrytning av intäkter 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen, redovisa en nedbrytning av totala intäkter av avgifter för 

tjänster per kund. 

 

Redovisningen presenteras i separat rapport med beteckning FOI-2016-175. 

 

 

Återrapportering 3.8 i regleringsbrevet Samarbetet med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, med referens till den överenskommelse som träffats med Rikspolisstyrelsen 

och Säkerhetspolisen (Fö2013/1139/MFU), översiktligt redovisa hur samarbetet myndigheterna emellan 

utvecklas. 

 

Dialogerna med Polismyndigheten respektive SÄPO är fortsatt konstruktiva. Under senare 

delen av 2015 har de mynnat ut i ett ökande antal konkreta aktiviteter kring framtida samarbete. 

Under 2015 har också en dialog beträffande en förnyad överenskommelse om formerna för 

löpande samverkan mellan FOI och Polismyndigheten förts. Syftet med överenskommelsen är 
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att utgöra ett ramverk för hur FOI ska genomföra uppdrag till Polisen, samt att reglera formerna 

för expertstöd av mer brådskande karaktär. Överenskommelsen undertecknades av 

Polismyndigheten och FOI i början av januari 2016. 
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5 Finansiell redovisning 
 

5.1 Väsentliga uppgifter 

 

 
 

Sammanställning väsentliga uppgifter 2015 (tkr, löpande priser)

2015 2014 2013 2012 2011

Låneram i Riksgäldskontoret

beviljad låneram 125 000 125 000 125 000 125 000 100 000

utnyttjad låneram 90 210 88 936 95 796 88 801 99 794

Kontokrediter i Riksgäldskontoret

beviljade kontokrediter 200 000 110 000 110 000 200 000 200 000

utnyttjade kontokrediter 101 481 92 603 41 294 0 0

Kostnader/intäkter räntekonto

ränteintäkter 91 206 1 286 2 718 3 510

räntekostnader 21 65 12 0 2

Avgiftsfinansierad verksamhet

avgiftsintäkter resultatbudget i regleringsbrev 970 600 974 568 975 000 926 096 901 284

avgiftsintäkter, utfall
1) 938 216 893 617 921 835 950 078 890 202

Anslagskredit

beviljad anslagskredit 6 921 6 222 6 133 5 934 5 872

utnyttjad anslagskredit 0 2 159 1 887 3 060 2 840

Anslagssparande

Summa anslagssparande 4 875 0 0 0 0

Personal
2)

antal årsarbetskrafter 896 914 906 904 890

medelantal anställda 948 990 978 968 979

Driftkostnader

driftkostnader per årsarbetskraft
3) 1 219 1 181 1 209 1 254 1 188

driftkostnader efter eliminering för avsättningar
 4) 1 219 1 187 1 215 1 250 1 194

Kapitalförändring

balanserad kapitalförändring
5) 26 561 43 762 56 400 181 910 189 004

årets kapitalförändring 12 068 -17 201 -12 638 -25 510 -7 094

Noter till Väsentliga uppgifter

1) Utfall avgiftsintäkter har korrigerats för åren 2011 till 2014. I utfall avgiftsintäkter ingår även intäkter av bidrag och räntor.

2) Årsarbetskrafter har justerats för år 2014. I årsarbetskrafter 2011 ingår inte timanställdas arbetstid.

3) Driftkostnader per årsarbetskraft år 2014 har justerats med av anledning justering av årsarbetskrafter.

4) År  2014 har driftkostnader korrigerats med 3 603 tkr för upplösta avsättningar.  År 2013 korrigerades driftkostnader med 

med 5 514 tkr för upplösta avsättningar. År 2012 korrigerades driftkostnaderna för avsättningar med 3 829 tkr. 

År 2011 korrigerades driftkostnaderna för upplösta avsättningar med 5 187 tkr.

5) Under 2013 överfördes 100 mnkr av ackumulerat överskott till statens centralkonto i Riksbanken med anledning av 

regeringsbeslut Fö2013/414/MFU.
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5.2 Resultaträkning 
 

 
  

Intäkter/kostnader (tkr) 2015-01--12 2014-01--12

Verksamhetens intäkte r

Intäkter av anslag 202 642 207 672

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 811 337 774 460

Intäkter av bidrag 126 226 118 477

Finansiella intäkter 653 680

Summa Verksamhetens intäkte r 1 140 858 1 101 289

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -796 991 -788 500

Kostnader för lokaler -124 352 -127 688

Övriga driftkostnader -170 492 -163 535

Finansiella kostnader -865 -1 369

Avskrivningar och nedskrivningar -36 090 -37 398

Summa Verksamhetens kostnader -1 128 790 -1 118 490

Verksamhetsutfa ll 12 068 -17 201

T ransfe re ringar 

Erhållna medel fr mynd. för finansiering av bidrag 10 573 11 561

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 1 334 0

Lämnade bidrag -11 907 -11 561

Summa transfe re ringar 0 0

Åre ts kapita lförändring 12 068 -17 201
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5.3 Balansräkning 
 

 

Tillgångar/Kapital och skulder (tkr) per 2015-12-31 2014-12-31

T illgångar

Immaterie lla  anläggningstillgångar 

Rättigheter och andra imm. anläggningstillgångar 202 294

202 294

Materie lla  anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 221 6 402

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 86 956 91 607

Pågående nyanläggningar 2 918 1 608

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 170 0

95 265 99 617

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar 12 473 12 158

Fordringar hos andra myndigheter 246 489 242 574

Övriga kortfristiga  fordringar 179 898

259 141 255 630

Periodavgränsningsposte r

Förutbetalda kostnader 38 864 36 231

Upplupna bidragsintäkter 23 877 26 816

Övriga upplupna intäkter 48 525 43 711

111 266 106 758

Avräkning med sta tsverke t 

Avräkning med statsverket -4 875 2 159

-4 875 2 159

Kassa  och bank

Kassa och bank 31 151 25 374

31 151 25 374

Summa T illgångar 492 150 489 832

Kapita l och skulder

Myndighe tskapita l 

Balanserad kapitalförändring 26 561 43 762

Kapitalförändring enligt resultaträkning 12 068 -17 201

38 629 26 561

Avsä ttningar  

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 12 007 12 728

Övriga avsättningar 17 272 17 213

29 279 29 941

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 90 210 88 936

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 71 964 76 837

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 26 052 23 095

Leverantörsskulder 35 951 37 183

Övriga kortfristiga skulder 44 787 38 379

268 964 264 430

Periodavgränsningsposte r

Upplupna kostnader 83 056 74 018

Oförbrukade bidrag 31 508 47 836

Övriga förutbetalda intäkter 40 714 47 046

155 278 168 900

Summa Kapita l och skulder 492 150 489 832

Ansvarsförbinde lser 163 872 161 528
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5.4 Anslagsredovisning 
 

 
  

Försvar och samhällets krisberedskap

Fö 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

ap.1 Forskning/Analysstöd för regeringens  behov -605 51 367 50 762 49 153 1 609

ap.2 Forskning inom CBRN-området -649 106 843 106 194 103 422 2 772

ap.4 Internationel l  verksamhet 
 2) -163 16 848 16 685 16 381 304

Summa anslag 1:9  1) -1 417 175 058 173 641 168 956 4 685

Internationell samverkan
UD 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser 

rörande säkhetspolitik och nedrustning

Kärnvapen -145 12 400 12 255 11 772 482

Biologiska vapen -185 2 218 2 033 2 006 27

Kemiska vapen -96 1 900 1 804 1 766 38

Rymd- och missilfrågor -19 750 731 758 -26
Vidmakthållande av grundkompetens och 

infrastruktur inom CBRN-området -296 17 350 17 054 17 384 -330

Summa anslag 1:6 ap.4  3) 4) -742 34 618 33 876 33 686 190

SUMMA ANSLAG -2 159 209 676 207 517 202 642 4 875

1) Enl igt vi l lkor i  Fö RB 2015, 2014-12-19, punkt 4.3 Finans iel la  vi l lkor för ans lag 1:9, får motsvarande 3 % sparas  av 

ans laget och ans lagskredit motsvarande 3 % utnyttjas  1 541 tkr (ap.1), 3 206 tkr (ap.2), 505 tkr (ap.4).

Utgående överföringsbelopp från 2015 överskrider ti l låtet ans lagssparande med 68 tkr ap.1, vi lket leder ti l l  indragning av

ans lagssparande med motsvarande belopp.

2)
 Enl igt vi l lkor i  Fö RB 2015, 2014-12-19, punkt 4.1 Ti l ldelade ans lag/ans lagsposter, Vi l lkor för ans lag 1:9 ap.4 Internationel l  

verksamhet, får ans lagsposten får användas  för internationel l  verksamhet inom försvarsmateriel - och forskningsområdet.

3)
 Enl igt vi l lkor i  UD RB 2015, 2015-06-25, ska  ap.4 motsvarande 34 618 tkr fördelas  enl igt ovan. Av bes lutet framgår 

även att ap.4 får utnyttja  en ans lagskredit på  motsvarande 3 % (1 039 tkr).

Enl igt bes lut i  RB 2016, punkt 4.3 Finans iel la  vi l lkor, får ans lagbehål lning inte disponeras  2016. Utgående överförings-

belopp från 2015 uppgår ti l l  190 tkr, vi lket leder ti l l  indragning av ans lagssparande med motsvarande belopp.

4) Fr.o.m. 2015 har området Övriga  frågor utgått. Utgående överföringsbelopp från 2014 -59 tkr har fördelats  om ti l l  

Biologiska  vapen -10 tkr, Kemiska vapen -9 tkr och Vidmakthål lande av grundkompetens  och infrastruktur inom

CBRN-området -40 tkr.

Utgående 

överförings-

belopp 

2015

Utgiftsområde/Anslag/Anslagspost, tkr Ingående 

överförings-

belopp         

2014

Årets till- 

delning enligt 

RB

Totalt dispo-

nibelt belopp 

2015

Utfall

2015-12-31
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5.5 Avgiftsbelagd verksamhet 
 

 

5.6 Tilläggsupplysningar och noter 
 

5.6.1 Redovisnings- 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 fordringar 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 har bokförts 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. 
  

Uppdragsfinansierad 

verksamhet inkl. bidrag och 

räntor 

143 273 -18 792 893 669 885 753 7 916 132 397

Indrag av ackumulerat 

överskott
-100 000 0 0 0 0 -100 000

Summa  43 762 -17 201 938 216 926 148 12 068 38 629

1) Ackumulerat belopp t.o.m. 2013 för Tjänsteexport, avser endast år 2013

Verksamhet
+ / -  t.o.m. 

2013
+ / - 2014 Intäkter 2015 Kostnader 2015 + / - 2015

Ack + / - 

utgående 2015

Avgi ftsbelagd verksamhet, tkr

Tjänsteexport 
1) 489 1 591 44 547 40 395 4 152 6 232
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5.6.4 Periodavgränsningsposter 
 

Förutbetalda kostnader utgörs av utgifter som bokförts och betalats under räkenskapsåret, men 

avser kommande räkenskapsår, främst hyror. 

 

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, delårsrapport och 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 del- och årsbokslut värderas intäkterna. I de fall erhållna intäkter från kund 

överstiger nedlagda kostnader bokförs dessa som förutbetalda intäkter. 

 

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. 

Från och med 2011 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. 
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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 styrelse (fr.o.m. 2015-04-01), arvode 45 tkr 

Styrelseordförande Riksgälden 

Styrelseordförande SIDA 

Styrelseledamot Mittuniversitetet 

Styrelseledamot E-hälsomyndigheten 

Ledamot Finanspolitiska rådet 

Ledamot ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) 

Ledamot Livsmedelsverkets insynsråd 

Ledamot Nationalmuseums insynsråd 

 

Eva Lindencrona Ohlin 

Vice ordförande FOI styrelse, arvode 30 tkr 

Ordförande VINNOVA:s programråd för Riksmätplatser 

Ledamot Forskarskattenämnden 

Nämndeman Solna Tingsrätt 

Styrelseledamot Telo-konsult AB 
 

Hans Hentzell 

Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr 

Styrelseledamot Fiber Optic Valley Intressentförening 

Styrelseledamot Printed Electronics Arena 

Styrelseledamot Elektrumstiftelsen 

Styrelseledamot Interactive Institute Swedish ICT AB 

Styrelseledamot Viktoria Swedish ICT AB 

Ordförande Myfab på Chalmers, KTH och Uppsala Universitet 

Ordförande SICS Swedish ICT AB 

Ordförande Acreo Swedish ICT AB 

 

Mats Leijon 

Styrelseledamot FOI (fr.o.m. 2015-04-01), arvode 22,5 tkr 

Styrelseledamot Seabased AB 

Ordförande Current Power Sweden AB 

Ordförande Vertical Wind AB 

Ordförande Energy Potential AB 

Ordförande Electric Line AB 

Ordförande Leijon Engineering AB 

Ledamot områdesnämnden Tek/Nat fakulteten/Uppsala Universitet  
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Helena Thunander Holmstedt 

Styrelseledamot FOI (fr.o.m. 2015-04-01), arvode 22,5 tkr 

Styrelseledamot Riksgälden 

Styrelseledamot Dedicare AB 

Styrelseledamot Danderyds Sjukhus AB 

Styrelseledamot Stiftelsen Clara 
 

Olle Stendahl 

Styrelseledamot FOI (t.o.m. 2015-03-31), arvode 7,5 tkr  

Styrelseledamot Vetenskapsrådet 

Ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för Klinisk Behandlingsforskning 

 

Pia Gruvö 

Styrelseledamot FOI (t.o.m. 2015-03-31), arvode 7,5 tkr  

 

Jan-Olof Lind  

Generaldirektör, total ersättning 1 287 tkr 

Styrelseledamot FOI 

 

Anna-Lena Österborg 

Överdirektör, total ersättning 1 031 tkr  

SMHI insynsråd (t.o.m. 2015-03-31) 

  



FOI ÅRSREDOVISNING 2015  DNR: FOI-2016-173 

Sida 62 av 67 

 

 

5.6.8 Noter till Resultaträkning 
 

  Not 1 Intäkter av anslag*
  2015 2014 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 

krisberedskap, Anslag 1:9  
168 956  172 405 

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, 

Anslag 1:6, ap. 4 Forskning, utredningar 

och andra insatser rörande säkerhetspolitik, 
nedrustning och icke-spridning 

33 686  35 267 

Summa 202 642 207 672 

*För specifikation av enskilda anslagsposter, se Anslags-

redovisning. 

   
  Not 2 Intäkter av avgifter och ersättningar 

fördelade på kundkategorier
  2015 2014 

Försvarsmakten 440 460 437 908 

Försvarets materielverk 218 059 194 907 

Myndigheten för samhällsskydd    

och beredskap 35 399 35 062 

Försvarshögskolan 1 812 946 

Övriga statliga myndigheter och affärsverk 46 742 42 113 

Övriga svenska kunder 19 837 23 561 

Övriga utländska kunder 49 028 39 963 

Summa 811 337 774 460 

   
- Av den totala summan avgifter och ersättningar ingår intäkter av 

royalty, patent och uppfinningsverksamhet enligt följande:  

   
Intäkter av royalty, patent och 

uppfinningsverksamhet  785 258 

Summa 785 258 

Intäkter av royalty år 2014 är korrigerade.   

   
- Av den totala summan avgifter och ersättningar ingår avgifter 
uttagna i enlighet med § 4 avgiftsförordningen enligt följande: 

   
Försäljning av rapporter/publ. 133 95 

Intäkter av lokaler/anläggningar 6 215 4 315 

Intäkter av utrustning 10 3 

Resurssamordning 10 975 12 576 

Summa 17 333 16 989 

   
Tjänsteexport:   
Intäkter 44 547 37 610 

Kostnader -40 395 -36 019 

Summa 4 152 1 591 

   
Tjänsteexporten består främst av forskning inom ett flertal 

forskningsområden, men även av provningsverksamhet och  

utredningar.  

   
  Not 3 Intäkter av bidrag

  2015 2014 

Bidrag från statliga myndigheter 52 226 46 400 

Bidrag från privata organisationer och EU 73 904 71 842 

Lönebidrag 96 235 

Summa 126 226 118 477 

   
   
   
   

  Not 4 Finansiella intäkter
  2015 2014 

Valutakursvinster 197 268 

Intäkter från räntekonto, Riksgälden 0 0 

Intäkter från lån till AT 223 0 

Ränteintäkter på kundfordringar 76 86 

Övriga ränteintäkter 66 120 

Summa 562 474 

   
  Not 5 Kostnader för personal

I personalkostnader ingår upplupen löneskuld och 

pensionsåtaganden för personal som blivit uppsagda p.g.a. 
arbetsbrist med 31 124 tkr. 2014 var motsvarande kostnad 8 213 

tkr. 

  2015 2014 

Lönekostnader  511 225 509 519 

- varav arvoden till styrelsen 165 120 

- varav arvoden till ej anställd personal 614 1 135 

Sociala avgifter enligt lag och avtal exkl.   

myndighetens pensionsåtagande 263 234 249 111 

Myndighetens pensionskostnad 4 232 8 455 

Övriga personalkostnader, t.ex. 

företagshälsovård, kurser- och 
konferensavgifter, traktamenten  

   

   

18 300 21 415 

Summa 796 991 788 500 

Årets avsättning (0,3 % av bruttolönesumman) för 

kompetensutveckling uppgår till 1 517 tkr. 2014 uppgick 
avsättningen till 1 570 tkr.  

   
  Not 6 Finansiella kostnader

Minskningen av finansiella kostnader förklaras av en lägre 

räntenivå. 

  2015 2014 

Räntekostnader räntekontot, Riksgälden 21 65 

Räntekostnader för lån till 

anläggningstillgångar 

   

0 449 

Övriga räntekostnader  382 407 

Kostnader för dröjsmålsränta på 
leverantörsskulder 

   

55 72 

Övriga finansiella avgifter 37 94 

Kursförluster av verksamhetskaraktär 397 357 

Övr finansiella avg, periodiserat -27 -75 

Summa 865 1 369 

   
  Not 7 Av-/nedskrivningar

  2015 2014 

Avskrivningar för lånefinansierade 

anläggningstillgångar 

   

36 090 37 398 

Summa 36 090 37 398 

   
  Not 8 Årets kapitalförändring

  2015 2014 

Över-/underskott i den avgifts- och 

bidragsfinansierade verksamheten 
12 068 -17 201 

Summa 12 068 -17 201 

   
   
   
   
 

   



   Not 9 Transfereringar
  2015 2014 

Erhållna bidrag från myndigheter 11 702 11 163 

Periodisering bidrag från myndigheter -1 129 398 

Erhållna bidrag från EU 1 334 0 

Lämnade bidrag till myndigheter  -10 221 -11 368 

Lämnade bidrag till privata företag -1 686 -193 

Summa 0 0 

 

 

5.6.9 Noter till Balansräkning 
 

 Not 10 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 

utveckling 
2015 2014 

 

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 

immateriella 

anläggningstillgångar 

2015 2014 

 

IB Anskaffningsvärde 4 267 4 110  

Årets anskaffningar 0 157  

Årets försäljning/utrangering -1 321 0  

UB Anskaffningsvärde 2 946 4 267  

IB Avskrivningar -3 973 -3 806  

Årets avskrivningar -92 -167  

Årets försäljning/utrangering 1 321 0  

UB Avskrivningar -2 744 -3 973  

Summa bokfört värde 202 294  

    
 Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Generella avskrivningstider för anläggningstillgångar framgår nedan. 

Se även avsnitt 5.6.6. Under hösten har fysisk inventering genomförts 
på avdelning IAS, enhet robust telekommunikation i Linköping. 

    
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 
2015 2014 

 

IB Anskaffningsvärde 35 062 35 078  

Årets anskaffningar 432 140  

Årets försäljning/utrangering 0 -156  

UB Anskaffningsvärde 35 494 35 062  

IB Avskrivningar -28 660 -25 775  

Årets avskrivningar -2 613 -3 041  

Årets försäljning/utrangering 0 156  

UB Avskrivningar -31 273 -28 660  

Summa bokfört värde 4 221 6 402  

    

    

Maskiner och tekniska 

anläggningar 
2015 2014 

 

IB Anskaffningsvärde 313 416 301 147  

Årets anskaffningar 18 300 25 413  

Årets försäljning/utrangering -12 322 -13 144  

Periodens omföringar 1 608 0  

UB Anskaffningsvärde 321 002 313 416  

IB Avskrivningar -245 492 -238 026  

Årets avskrivningar -21 701 -20 578  

Årets försäljning/utrangering 12 300 13 112  

UB Avskrivningar -254 893 -245 492  

Summa bokfört värde 66 109 67 924  

    
Datorer och kringutrustning 2015 2014  

IB Anskaffningsvärde 153 364 157 312  

Årets anskaffningar 8 421 8 895  

Årets försäljning/utrangering -8 447 -12 843  

UB Anskaffningsvärde 153 338 153 364  

IB Avskrivningar -137 946 -139 502  

Årets avskrivningar -9 583 -11 287  

Årets försäljning/utrangering 8 447 12 843  

UB Avskrivningar -139 082 -137 946  

Summa bokfört värde 14 256 15 418  

    
Kontorsmaskiner 2015 2014  

IB Anskaffningsvärde 4 816 5 804  

Årets anskaffningar 48 0  

Årets försäljning/utrangering -991 -988  

UB Anskaffningsvärde 3 873 4 816  

IB Avskrivningar -3 923 -4 412  

Årets avskrivningar -428 -499  

Årets försäljning/utrangering 991 988  

UB Avskrivningar -3 360 -3 923  

Summa bokfört värde 513 893  

    
Bilar och transportmedel 2015 2014  

IB Anskaffningsvärde 13 424 12 692  

Årets anskaffningar 0 977  

Årets försäljning/utrangering -754 -245  

UB Anskaffningsvärde 12 670 13 424  

IB Avskrivningar -10 428 -9 877  

Årets avskrivningar -866 -796  

Årets försäljning/utrangering 754 245  

UB Avskrivningar -10 540 -10 428  

Summa bokfört värde 2 130 2 996  
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Övriga inventarier 2015 2014  

IB Anskaffningsvärde 12 144 15 098  

Årets anskaffningar 0 161  

Årets försäljning/utrangering -126 -3 115  

UB Anskaffningsvärde 12 018 12 144  

IB Avskrivningar -9 587 -12 335  

Årets avskrivningar -388 -367  

Årets försäljning/utrangering 126 3 115  

UB Avskrivningar -9 849 -9 587  

Summa bokfört värde 2 169 2 557  

    
Fartyg och flygplan 2015 2014  

IB Anskaffningsvärde 780 780  

UB Anskaffningsvärde 780 780  

IB Avskrivningar -724 -707  

Årets avskrivningar -17 -17  

UB Avskrivningar -741 -724  

Summa bokfört värde 39 56  

    
Möbler och inventarier 2015 2014  

IB Anskaffningsvärde 15 131 15 519  

Årets anskaffningar 379 734  

Årets försäljning/utrangering -611 -1 122  

UB Anskaffningsvärde 14 899 15 131  

IB Avskrivningar -13 368 -13 819  

Årets avskrivningar -402 -646  

Årets försäljning/utrangering 611 1 097  

UB Avskrivningar -13 159 -13 368  

Summa bokfört värde 1 740 1 763  

    
Pågående nyanläggningar 2015 2014  

IB Anskaffningsvärde 1 608 0  

Årets anskaffningar 2 918 1 608  

Årets omföringar -1 608 0  

Summa bokfört värde 2 918 1 608  

    
Förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar 
2015 2014 

 

Lämnade förskott anläggnings-
tillgångar 

0 0  

1 170 0  

    
Avyttring 

anläggningstillgångar 
2015 2014 

 

Intäkt försäljning anl.tillgångar 0 112  

Restvärde utrang. anl.tillgångar -22 -33  

Realisationsförlust/vinst 

(netto) 
-22 79 

 

    
 Not 12 Kundfordringar

Under denna post tas enbart fordringar på kunder utanför staten upp. 

Under 2015 har en tidigare befarad kundförlust om 772 tkr 

konstaterats. 

  2015 2014  

Svenska kunder 7 660 10 245  

Utländska kunder 7 367 5 239  

Värdereglering -2 554 -3 326  

Summa 12 473 12 158  

    

    

    

    

    

    

    

    

 Not 13 Fordringar hos andra myndigheter
  2015 2014  

Försvarsmakten 123 775 136 578  

Försvarets materielverk 66 838 55 696  

Myndigheten för samhällsskydd     
och beredskap 20 579 20 838  

Försvarshögskolan 694 286  

Övriga statliga myndigheter och 

affärsverk 
17 731 12 752 

 

 
Mervärdesskatt 16 872 16 423  

Summa 246 489 242 573  

    
 Not 14 Förutbetalda kostnader

  2015 2014  

Förutbetalda hyror 22 862 23 820  

Licenser och underhållsavtal 13 911 9 043  

Förutbetalda övriga kostnader 

(telefon, prenumerationer, resor 
m.m.) 

    

    
2 091 3 368  

Summa 38 864 36 231  

Förutbetalda hyror 2014 är justerad till Övriga kostnader för el på 

hyresfaktura. 

    
 Not 15 Upplupna bidragsintäkter

  2015 2014  

Myndigheten för samhällsskydd     
och beredskap 0 485  

Försvarshögskolan 217 638  

Övriga statliga myndigheter 935 1 781  

Övriga svenska kunder 432 1 118  

EU 20 601 21 759  

Övriga utländska kunder 1 684 1 027  

Lönebidrag 8 8  

Summa 23 877 26 816  

    
 Not 16 Övriga upplupna intäkter

  2015 2014  

Försvarsmakten 2 347 1 051  

Försvarets materielverk 28 024 35 443  

Myndigheten för samhällsskydd     
och beredskap 515 313  

Försvarshögskolan 0 96  

Övriga statliga myndigheter     
och affärsverk 695 -2  

Övriga svenska kunder 2 813 1 859  

Övriga utländska kunder 12 998 4 951  

EU 1 133 0  

Summa 48 525 43 711  

    
 Not 17 Avräkning med statsverket

  2015 2014  

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans 

    
2 159 1 887  

Redovisat mot anslag:     
- Fö 1:9 168 956 172 405  

- UD 1:6 33 686 35 267  

     
Anslagsmedel som tillförts 

räntekonto 

    
-209 676 -207 400  

Summa -4 875 2 159  
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 Not 18 Myndighetskapital

    
Specifikation av myndighetskapital 

  

Balanserad 

kap.förändr. Kapital-

förändr. enl. 

RR 
Summa Avgiftsfin 

verksamhet 

UB 2014 43 762 -17 201 26 561 

A. IB 2015 43 762 -17 201 26 561 

2014 års kapitalförändring 
   

-17 201 17 201 0 

Årets kapitalförändring  12 068 12 068 

B. Summa årets förändring 
   

-17 201 29 269 12 068 

C. UB 2015 26 561 12 068 38 629 

    
 Not 19 Avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser
Pensionsavsättningar 2015 2014  

Ingående avsättning 12 728 10 224  

Årets pensionskostnad 4 232 8 455  

Årets pensionsutbetalning -4 953 -5 951  

Utgående avsättning 12 007 12 728  

    
Vid ingången av året hade FOI nio pensionsförpliktelser varav tre har 

avslutats under året. Dessutom har FOI femton 
delpensionsförpliktelser, sexton har avslutats under året och fem nya 

har tillkommit. 5 198 tkr har avsatts för framtida pensionsåtaganden. 

    
 Not 20 Övriga avsättningar

Övriga avsättningar 2015 2014  

Saneringsåtgärder för Ursvik 643 643  

Återställningskostnader Kista 4 000 4 000  

Ackumulerad avsättning för 

kompetensutveckling (not 5) 

    
4 124 5 570  

Övriga avsättningar 8 505 7 000  

Summa 17 272 17 213  

    
 Not 21 Lån i Riksgälden

  2015 2014  

IB, Skuld till Riksgälden 88 936 95 796  

Under året upptagna lån 32 796 29 713  

Årets amorteringar -31 522 -36 573  

UB, Skuld till Riksgälden 90 210 88 936  

    
Avstämning lånefinansierade anläggningstillgångar:  

UB, Skuld till Riksgälden -90 210   
UB, Anläggningstillgångar 94 296   
Avgår ej lånefinansierade AT -113   
Avskrivningar/nedskrivningar 

period 1512 
2 668 

  
Differensen utgörs av 

nyanskaffningar och 

utrangeringar efter upplåning 

   

6 641   

    
Låneramen för året uppgår enligt 2015 års regleringsbrev till 125 000 

tkr (oförändrad jämfört med 2014).  

    
    
    
    
    
    
    

 Not 22 Behållning/kredit räntekontot Riksgälden
  2015 2014  

Behållning på Räntekontot hos 
Riksgäldskontoret 

    
-71 964 -76 837  

Under perioden har behållningen 

på räntekontot i genomsnitt varit 

    
-14 372 5 276  

Högsta saldot har varit 100 107 152 287  

Lägsta saldot har varit -101 481 -92 603  

Antal dagar med positivt saldo 139 172  

Antal dagar med negativt saldo 226 192  

Kreditutrymmet på räntekontot 
uppgår till 

    
-200 000 -110 000  

    
 Not 23 Kassa och bank

  2015 2014  

Behållning valutakonto Nordea 31 151 25 374  

    
Behållningen på kontot avser ännu ej utbetalda medel till 

samarbetspartners och ränta på valutakonton för EU-projekt där FOI 
är koordinator. 

    
 Not 24 Kortfristiga skulder till andra 

myndigheter
  2015 2014  

Leverantörsskulder 10 699 7 900  

Skuld SPV (premier 

avtalsförsäkringar) 

    
136 7  

Skuld SKV (arbetsg.avgifter, 

särskild löneskatt) 

    
13 098 13 228  

Mervärdesskatt 2 119 1 960  

Summa 26 052 23 095  

    
 Not 25 Övriga kortfristiga skulder

  2015 2014  

Skuld personalens källskatt 12 722 12 989  

Nettolöneskuld 914 0  

Skuld reseersättning 0 -24  

EU-medel för transferering1) 31 151 25 374  

Övriga skulder 0 40  

Summa 44 787 38 379  
1)  Se även not 23.   

    
 Not 26 Upplupna kostnader

I Upplupna lönekostnader ingår kostnader för uppsagd personal där 

arbetsbrist föreligger samt retroaktiva löner.  

  2015 2014  

Upplupen semesterlöneskuld 

(inklusive lönebikostnader) 

    
55 941 58 961  

Upplupna lönekostnader 21 990 11 131  

Erhållna medel för transferering 

till inomstatliga partners 

    
4 206 3 077  

Upplupna kostnader för varor 

och tjänster  

    
919 849  

Summa 83 056 74 018  
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 Not 27 Oförbrukade bidrag
  2015 2014  

Försvarets materielverk 228 329  

Myndigheten för samhällsskydd     
och beredskap 3 302 2 022  

Övriga statliga myndigheter 7 863 10 285  

Övriga svenska kunder 1 087 3 469  

EU 18 865 31 399  

Övriga utländska kunder 163 332  

Summa 31 508 47 836  

    
De oförbrukade bidragen från annan statlig myndighet förväntas tas i 

anspråk inom följande tidsintervall: 

Inom tre månader 4680   
Mer än tre månader till ett år 6455   
Mer än ett år till tre år 258   

    
 Not 28 Övriga förutbetalda intäkter

  2015 2014  

Försvarsmakten 5 582 6 672  

Försvarets materielverk 15 399 15 234  

Myndigheten för samhällsskydd     
och beredskap 6 456 8 192  

Försvarshögskolan 465 144  

Övriga statliga myndigheter och 
affärsverk 

    
4 092 4 824  

Övriga svenska kunder 4 378 4 708  

Övriga utländska kunder 4 342 7 272  

Summa 40 714 47 046  

    

    

 Not 29 Ansvarsförbindelser
  2015 2014  

FOI har förbundit sig att till 

hyresvärden Fortifikationsverket 
erlägga belopp enligt nedan vid 

avflyttning från anläggningarna: 

   

 
Grindsjön 65 684 65 684  

Hagfors  262 262  

Djupviken 330 330  

Lilla Gåra 252 252  

 

   

 
Till hyresvärden Special-

fastigheter erlägga belopp för 
anläggningen i Umeå:  

Umeå 97 344 95 000  

Summa ansvarsförbindelser 163 872 161 528  
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1 Forskningsområdets omfattning och 

inriktning  
För att uppfylla sin roll som kunskapsleverantör, med syfte att upprätthålla och långsiktigt 

utveckla Försvarsmaktens och det civila samhällets CBRN-förmåga, bedriver FOI forskning 

avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. FOI ska därigenom säkerställa att 

grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna göra oberoende 

bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt upptäcka förändringar 

av dessa. 

Forskningen inom området CBRN bedrivs sedan 2010 med Försvarsdepartementet som 

uppdragsgivare. Huvudsakliga behovsställare är FM och MSB, som genom kontinuerliga 

dialoger och formella samråd tillsammans med FOI bidrar till inriktningen av verksamheten 

inom anslaget. 

FOI:s uppgifter inom forskningsområdet CBRN är att långsiktigt bygga kunskap och 

förmåga för att bidra till den nationella säkerheten, svensk beredskap och försvarsförmåga 

och den svenska krisberedskap, samt öka skyddsnivån för svensk personal i nationella och 

internationella insatser. Nya potentiella hot och skydd mot dessa ska prioriteras. 

stödja statsmakten genom rådgivning och operativ medverkan i bland annat säkerhets- och 

nedrustningspolitiska sammanhang. FOI ska dessutom, som expertorgan, kunna nyttiggöra 

den uppbyggda kunskapen genom att exempelvis kunna ge berörda myndigheter och 

regeringen stöd och råd via operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid hot om 

eller inträffade CBRN-händelser. 
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2 Hotet från massförstörelsevapen – en 

omvärldsanalys 
Alla massförstörelsevapen omfattas av internationella konventioner1, med mer eller mindre 

effektiv kontroll av hur konventionerna efterlevs. Det finns starka indikationer på att flera 

stater i strid med gällande konventioner fortfarande har ambitioner och aktiviteter för att 

utveckla massförstörelsevapen. Det innebär en risk för att kunskap och materiel sprids från 

dessa länder till nya aktörer, både statliga och icke-statliga. 

Den sammanlagda synen avseende massförstörelsevapen är att risken är liten för att någon 

stat i nuläget skulle använda sådana mot en annan stat. Avseende B- och C-vapen baseras 

denna syn på de säkerhetspolitiska förändringar och de olika typer av hotreducerande 

insatser som skett under det senaste decenniet. Trots att Syriens deklarerade kemiska vapen 

under 2014 avlägsnats från landets territorium och förstörts har kemisk krigföring ändå 

fortgått. Det mesta tyder på att klorgas använts vid upprepade tillfällen och på flera platser, 

vilket bekräftats av FNs ”Fact finding missions” undersökningar i Syrien. 

Det finns flera stater med misstänkta aktiviteter och resurser inom BC-området. Ryssland 

har fortfarande lager av moderna kemiska stridsmedel, vid årsskiftet hade landet destruerat 

nära 85 % av sina omfattande kemvapenlager (40 000 ton deklarerade). Den andra stora 

vapeninnehavaren är USA som destruerat knappt 90 % av ursprungligen 28 000 deklarerade 

ton. Båda stater har presenterat detaljerade planer för den slutgiltiga destruktionen och 

Ryssland beräknar vara klara till 2020, USA anger 2023 som slutdatum.  

De av Sovjetunion till Ryssland ärvda B- och C-vapenprogrammen har till stora delar 

konverterats till aktiv skyddsforskning. Under senare år har dock den ökande slutenheten av 

de civila forskningsinstituten med kopplingar till BC-området gett upphov till oro i 

omvärlden om hur Ryssland förvaltar sitt arv. De militära biologiska forskningsinstituten 

har inte berörts av konverteringarna och har begränsad insyn i pågående verksamhet. 

Ett annat land som nämns i samband med B- och C-vapen är Iran. Landet etablerade ett  

C-vapenprogram med både offensiva och defensiva aktiviteter efter kriget mot Irak under 

1980-talet. Iran har en god infrastruktur och ett tekniskt kunnande inom både B- och C-

forskning. Det har också medfört att landet är en stor exportör av skyddsutrustning. 

En kritisk kombination när det gäller misstänkta ambitioner om B- och C-vapen-

uppbyggnad är förekomsten av forskningsprogram präglade av dubbelanvändnings-

problematiken samt tillgången till avancerad infrastruktur och relevant teknologi i en stat 

som inte ratificerat B- och C-vapenkonventionerna. Även 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.  

Med ökad kunskap om reglering av olika kroppsegna processer har förbättrade möjligheter 

att behandla sjukdomstillstånd hos människan öppnats. Men det ger också möjligheter att 

utveckla nya typer av ämnen med inkapaciterande effekter. Idag finns både civilt och 

militärt ett stort intresse för att utveckla ämnen, avsedda för polisiär användning. Det saknas 

tillgänglig information om pågående program vilket skapat en oro för att sådan verksamhet 

ska generera nya typer av stridsmedel för antagonistiskt bruk. 

Kärnvapen kommer även framledes att spela en betydande säkerhetspolitisk roll. Risken för 

ett globalt kärnvapenkrig kan förväntas vara minimal för överskådlig tid, men sannolikheten 

för att kärnvapen kommer till användning i regionala konflikter kan komma att öka, särskilt 

som det internationella samfundets möjligheter att förhindra kärnvapenspridning ter sig 

                                                 
1 För kärnvapen regleras endast icke-kärnvapenstaters kärnvapeninnehav och utveckling genom konventioner. 
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begränsade. En försvårande omständighet avseende nya kärnvapenstater – nuvarande och 

framtida – är bristande transparens kring kärnvapnen och hur de är avsedda att användas, 

vilket medför en större osäkerhet och därmed en större risk för felbedömningar. 

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 – nu 

senast genom Nya START 2011. Någon större drivkraft framåt i detta avtals efterföljd kan 

dock inte sägas föreligga för närvarande. Fortsatta begränsningar kompliceras också av att 

numerärerna för Ryssland och USA nu är nere på en sådan nivå att övriga kärnvapenstater 

kan komma att behöva vägas in. Utsikterna för någon form av multilateral 

rustningsbegränsning på kärnvapenområdet ter sig därför som osäkra. I ljuset av det alltmer 

aggressiva ryska agerandet i sitt närområde – inte minst i Ukraina – med mer eller mindre 

förtäckta kärnvapenhot, står det klart att även för mer optimistiska bedömare att kärnvapen 

är ett reellt hot i vårt närområde. 

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 för 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 Plan of Action (JPA), som slutits mellan Iran å ena 

sidan och ett antal stormakter å den andra har under 2015 utökats till ett omfattande avtal 

som avses gälla de kommande tio åren. Detta innebär reella begränsningar för Irans 

kärntekniska aktiviteter, samt verksamhet av betydelse för vapenisering. I gengäld hävs de 

kärntekniska sanktioner som Iran varit föremål för. Huruvida avtalet kommer att efterlevas, 

och ha avsedd effekt 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. 

Under 2000-talet har oron för att terrorister ska utnyttja massförstörelsevapen överskuggat 

hotet från att sådana används i mellanstatliga konflikter, med undantag för Kärnvapen. Den 

breddade hotbild som man nu talar om är mer komplex med ett större antal presumtiva 

aktörer, som kan använda ett bredare spektrum av ämnen i delvis oförutsägbara 

sammanhang. I denna hotbild beaktas även risken för att terrorister sprider ut vanligt 

förekommande industrikemikalier. Begreppet massförstörelsevapen breddades därmed till 

CBRN - kemiska, biologiska, radiologiska ämnen samt kärnvapen. Incidenter med toxiska 

ämnen i kriminella och antagonistiska sammanhang förekommer runt om i världen varje år 

men det finns få exempel på attentat och attentatsförsök som haft potential att orsaka 

masskadeutfall. Incidenter som sker präglas framförallt av attentat med lättillgängliga 

toxiska ämnen riktat mot enskilda individer samt hot där aktörer spelar på individers och 

samhällets rädsla för toxiska och smittsamma ämnen. Under senare tid har det potentiella 

hotet från CBRN-terrorism främst präglats av radikala gruppers ökade inflytande och 

kontroll över territorier med industriell infrastruktur och anläggningar av relevans för att 

utveckla en offensiv CBRN-kapacitet. Därutöver förekommer regelbundet 

informationsspridning över radikala diskussionsforum och sociala media som syftar till att 
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inspirera till CBRN-attentat, inte sällan präglat av den ideologi som manifesteras av 

terrorgrupper som al-Qaida och Islamiska staten.  

Den breddade hotbilden innebär att de skydd som utvecklats mot massförstörelsevapen 

behöver kompletteras eller att nya skydd fordras. Skyddsforskningen sker inte längre enbart 

vid försvarsforsknings-institut med en hög säkerhetsnivå. Flera länder, bl.a. USA, ger också 

uppdrag till UoH och privata företag med varierande grad av säkerhetstänkande. Även inom 

EU sker samverkan i stor utsträckning mellan konventionella aktörer inom försvarssfären 

och civila institut och företag. Därmed ges ett ökat antal individer både tillgång till CBRN-

ämnen och specifik kunskap om dessa. Detta innebär att tillgången till kritisk information 

generellt sett har ökat och därmed ökar också risken för spridning och missbruk av ny 

kunskap och teknologi för utveckling av nya BC-ämnen. Området 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 i syfte att etablera offensiva planer samt att försvåra arbetet för stater med 

offensiva ambitioner. 

Som medlem i EU har Sverige anammat den EU-gemensamma synen avseende risken för 

att icke-statliga aktörer avsiktligt skulle sprida CBRN, vilket inneburit att beredskaps- och 

insatsplaner mot CBRN-hot har relativt höga ambitioner. Även om risken för terrorattentat 

inte betraktas som hög skulle konsekvenserna av ett attentat kunna bli stora, vilket motiverar 

insatser för förbättrad beredskap.  

I samband med internationella operationer löper svensk personal en viss risk att utsättas för 

incidenter med CBRN, vid attentat eller genom oavsiktlig exponering. För att minimera 

risken för skador och sjukdom är det viktigt att hotbilden i omvärlden och regionala risker 

kontinuerligt utvärderas. 



   

FOI ÅRSREDOVISNING  2015  DNR: FOI-2016-173  

        Bilaga 1 

 Sida 7 av 47 

 

3 Projektvisa beskrivningar av genomförd 

verksamhet 
Projektvis verksamhet som genomförts inom anslaget under 2015 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 BC-hot 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2015-2017  

3.1.1 Behandlande frågeställningar och projektmål 

Målet är att förse såväl Försvarsmakten som civila myndigheter med FOI:s bedömning av 

den aktuella hotbilden avseende utveckling och potentiell offensiv användning av kemiska 

(C) och biologiska (B) ämnen med fokus på statliga aktörer.  

En långsiktig målsättning är att förbättra kunskapen om potentiella aktörer och 

forskningsaktiviteter med misstänkta offensiva inslag i syfte att kunna ge tillförlitliga 

prognoser om BC-hotet förknippat med utvalda regioner i omvärlden.  

Frågeställningar som projektet försökt besvara:  

 Hur ser den översiktliga BC-hotbilden ut idag? 

 Vilka länder/aktörer bedriver B- och C-vapenutveckling?  

 Hur påverkar de aktuella teknikvinningarna BC-hotbilden? 

3.1.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet ska generera en kunskapsbas för att i nuläget och i framtiden ad hoc kunna göra 

relevanta hotbildsanalyser av antagonistiskt utnyttjande av biologiska och kemiska ämnen. 

Dessa hotbilder ska kunna utgöra besluts- och verksamhetsstöd för Fö, UD, FM och civila 

myndigheter med CBRN-ansvar. 

Resultatet av hotbedömningarna har presenterats i avdelningens årliga hotbildsrapport 

(hemlig), vid muntliga redogörelser vid Fö/SUND samt till berörda mottagare vid Fö och 

FM. I syfte att internt implementera den aktuella hotbilden har diskussionsmöten avseende 

teknikutveckling genomförts både övergripande på avdelningen samt i några 

komptensgrupper. Underlag till MUST har levererats enligt separat överenskommelse. 
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3.1.3 Framkomna resultat/slutsatser 

En uppdaterad hotbild, B- och C-hotbilden 2014 – antagonistiska hot, levererades i mars. 

Rapporten har kompletterats med ad hoc-bedömningar, dels av utvecklingen i Mellanöstern 

avseende innehav och användning av kemiska vapen, dels om BC-problematikens roll i den 

framtida ryska hotbilden.  

En omfattande studie har genomförts om botulinustoxin, ett av de B-ämnen som ett flertal 

länder har på sina prio-listor. Pågående forskning för förbättrat skydd mot toxinet har 

sammanställts; trots stora satsningar och starkt ökad publicering finns det idag inte något 

nytt vaccin eller någon tillfredsställande behandling mot botulinustoxin. Den stora 

efterfrågan på toxin för användning inom medicin och inom skönhetsindustrin har inneburit 

att en mängd nya kommersiella producenter etablerats, vilket ses som ett problem ur 

spridningssynvinkel (proliferation) och även ur ett kvalitetsperspektiv.  

Att som arbetsmetod identifiera (kritiska) indikatorer för statliga biologiska respektive 

kemiska vapenprogram samt korrelera och validera dessa, syftar till att mer systematiskt 

upptäcka och varna för potentiellt offensiv verksamhet i utvalda länder. Motivet med det 

arbete som inletts under 2015 är bl.a. att vidareutveckla utvalda metoder som kan användas 

för indikatorer. Syftet är att förbättra vår löpande landanalys och ge oss bättre insikt i hur 

offensiva BC-program utvecklats för stater med olika förutsättningar och att vi bättre kan 

identifiera mönster och skiften (trendbrott). På sikt ska detta generera förbättrade, kvalitativa 

bedömningar avseende BC-hotbilden från statliga aktörer. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Allgardsson, Johansson, Norlander, Botulinum neurotoxin – an agent of dual-use relevance, 

FOI-R--4053--SE, 2015. 

Tunemalm, Allgardsson, Karlsson, Wikström. Förstudie metodik: Uppdatering av 
indikatorer för statliga offensiva biologiska och kemiska vapenprogram, FOI Memo 5560-

-SE, 2015. 

3.1.4 Fortsättning och trender inom området 

Under det gångna året har det varit mycket uppmärksamhet kring flera statliga aktörer i 

Mellanösternregionen som har en BC-historik, samt även terrororganisationen ISIS. Den 

utveckling som ses påverkar aktuell BC-hotbild. Denna problematik i kombination med hur 

dagens globala konflikter utvecklats, med i vissa sammanhang, diffusa statliga utformningar 

tillsammans med otydliga gränser mellan vad som faller under polisiära respektive militära 

aktiviteter måste tas i beaktande avseende hotbilden.  

Händelseförloppen i Mellanösternregionen och påståenden kring förmåga och användning 

av kemiska och biologiska ämnen hos olika aktörer och vad detta får för konsekvenser 

föranleder fortsatta studier. Den utveckling som ses österut medför ett fortsatt fokus på 

Ryssland då behovet av strategiska analyser och bedömningar kan förväntas, avseende 

retorik kopplat till B och C, Rysslands tekniska utveckling och kapacitet. Den insikt som 

FOI under lång tid byggt upp kring forskning och utveckling i Ryssland av relevans för 

projektets syften är viktig att bevara och utveckla för det fortsatta stödet av analyser och 

bedömningar avseende trender och teknikgenombrott, exempelvis landets BC-

skyddsutveckling. Vad gäller global, civil teknikutvecklings inverkan på hotbilden är 

speciellt gränslandet mellan de biologiska och kemiska vetenskaperna samt utvecklingen av 

substanser med inkapaciterande effekt något som bör följas för projektets frågeställningar. 

3.2 Kärnvapenhot 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projektperiod: 2015-2017 
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3.2.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektet syftar i huvudsak till att göra nationellt oberoende bedömningar av förmågor och 

intentioner med avseende på kärnvapen och kärnvapenrelaterade frågor, i dagsläget och i ett 

mer långsiktigt tidsperspektiv. Det nationella oberoendet säkras genom att bevara och 

utveckla den befintliga kompetensbasen. Projektet har ett tekniskt perspektiv på 

kärnvapenfrågor i det att frågeställningarna utgår från hur olika tekniska förutsättningar 

påverkar, driver eller hämmar, horisontell och vertikal spridning. Exempel på 

frågeställningar är: 

 Hur påverkar olika tekniska förutsättningar ett kärnvapenprograms omfång, 

inriktning och användbarhet idag och i framtiden?  

 Vilka intentioner och faktiska förmågor kan tillskrivas ett kärnvapenprogram eller 

en arsenal? 

3.2.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektets verksamhet ger kunden, och andra intressenter, tillgång till expertkunskaper inom 

området, som stöd för bland annat inriktning, bearbetning och rapportering. Projektet har 

under 2015 bidragit till FM/MUST rapportering men huvuddelen av stödet har nyttjats till 

att ta fram bästa möjliga bedömningsunderlag för de slutsatser som sedermera rapporterats. 

Det senare har i möjligaste mån dokumenterats i rapportform. Utöver direkt 

kunskapstillämpning gentemot MUST har även överföring av analysresultat och olika 

former av utbildning genomförts. Utbildning förbättrar även beställarkompetensen, vilket 

förstärker nyttoaspekten. 

3.2.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Utöver den löpande verksamheten i rollen som expertfunktion inom kärnvapenområdet har 

kompetens- och metodutveckling bedrivits framför allt inom området verkan i mål där 

speciellt elektromagnetiska effekter från höghöjdsexplosioner, däribland olika former av 

EMP, har beaktats. 

3.2.4 Fortsättning och trender inom området 

Bedömningen är fortsatt den att utvecklingen i världen, inklusive vårt närområde, medför 

att arbetsuppgifter inte kommer att saknas inom kärnvapenområdet. Verksamheten i stort 

kommer att fortsätta som tidigare. Projektet kommer sannolikt att ställas inför allt mer 

kvalificerade frågor, vilket kommer att ställa stora krav på prioriteringar av resurser mellan 

utveckling och avtappning samt utveckling av effektiva och relevanta förmågor och 

analysverktyg. 
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3.3 CBRN-hot från icke-statliga aktörer 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2015-2017 

3.3.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

De senaste decennierna har perspektiven på möjliga CBRN-hot förskjutits från en 

fokusering på statliga vapenprogram mot en allt större betoning på icke-statliga aktörer 

kopplade till kriminalitet och terrorism. Bilden av dessa hot har idag ett stort genomslag i 

media och utgör en prioriterad fråga i säkerhetspolitiska sammanhang i Europa och inom 

världssamfundet i stort. Det är väsentligt att Sverige och svenska representanters förmåga 

att förhålla sig till dessa sammanhang understöds av ett självständigt nationellt förankrat 

perspektiv på problemet som grundar sig på fakta och kvalitativa analyser snarare än 

upplevda sårbarheter och andra länders farhågor. 

Syftet och målsättning med projektet är att tillhandahålla relevant underlag och stöd till 

regeringskansliet och berörda myndigheter genom proaktiv kontinuerlig bevakning, 

bearbetning, bedömning och analys av icke-statliga aktörers uttalade intresse för och 

förehavanden med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN). 

Verksamheten ska inte bara relativt snabbt informera om enskilda händelser och dess 

karaktär (incidentrapportering) utan även på ett sakligt sätt bedöma trovärdigheten bakom 

uppgifterna och bedöma dess betydelse för hotbilden i stort. 

Projektets verksamhet och kompetensutveckling bidrar till att FOI utgör en etablerad 

kompetens att vända sig till, nationellt och internationellt, för att få stöd och empiriskt 

grundade bedömningar av hotbild avseende kriminell verksamhet och terrorism som 

inkluderar CBRN-ämnen. 

Projektgruppen arbetar aktivt med att utveckla metoder och förutsättningar för 

verksamheten, bland annat genom vidareutveckling av det tekniska stödet för 

informationshantering och analys. Denna verksamhetsutveckling inkluderar även rutiner för 

rapportering av enskilda händelser och för rapporter av mer strategisk karaktär, inklusive 

vetenskapliga publikationer. 

Genom att utveckla projektgruppens nationella och internationella nätverk och samverkan 

med relevanta aktörer som bedriver verksamhet av relevans för projektets syfte och mål 

vitaliseras och fördjupas även svensk oberoende förmåga till bedömning av icke-statliga 

CBRN-hot. 

3.3.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektets nytta och mervärde är att, med stöd av FOI:s breda tvärvetenskapliga 

expertkompetens, generera underlag som belyser olika icke-statliga aktörers intresse för och 

förehavanden med CBRN-ämnen. Genom kontinuerlig samverkan med andra kompetenser 

inom och utom FOI, t ex explosivämnes-, vapen- och aktörskompetens, tillämpas ett brett 

holistiskt perspektiv på CBRN-hot inom projektets verksamhet. Analyserna och 

bedömningarna skall vara grundade på fakta och utgöra en nationellt självständig resurs som 

bland annat kan stödja beslutsfattande på politisk nivå liksom hot- och riskreducerande 

verksamhet på nationell myndighetsnivå.  

Projektgruppen arbetar för att nyttiggöra resultaten, genom att sprida den kunskap som 

etableras inom projektet (analyser etc.) brett till relevanta mottagare inom regeringskansliet 

och myndigheter. Detta görs genom skriftliga rapporter och memorandum likaväl som 

muntliga presentationer och aktiva diskussioner i relevanta forum. 
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3.3.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Projektverksamheten under 2015 har omfattat bedömningar avseende enskilda händelser 

likaväl som strategiska hotbedömningar, utvecklingsarbete samt aktivt deltagande i 

konferenser och internationella dialoger för forskningssamverkan inom området. 

Verksamhet under året har främst omfattat bevakning av utvecklingen i Syrien och Irak med 

fokus på Islamiska Staten i Irak och Levantens (ISIL) verksamhet. En särskild rapport som 

belyser CBRN-aktiviteter på jihadistiska diskussionsforum och sociala medier på internet 

färdigställdes i februari. Rapportens analys grundas på den särskilda bevakning av internet-

aktiviteter som bedrivits inom projektet sedan 2011. Projektmedlemmar gav en muntlig 

presentation av perspektiv på ISIL:s förehavanden med kemiska stridsmedel för berörda 

departement i början av september och har vid ett flertal tillfällen bidragit med 

presentationer avseende CBRN-hotbilden vid nationella och internationella utbildningar och 

seminarier. 

En övergripande redogörelse över CBRN-incidenter av särskild vikt som skett under 2015 

samt observerade trender och avvikelser från tidigare år presenteras i årsrapporten ”CBRN-

hot från icke-statliga aktörer- årsrapport 2015” som beräknas delges berörda departement 

och myndigheter i början av februari 2016. 

Årets verksamhet har även inkluderat tillämpning av nya analysmetoder och verktyg. Detta 

har främst tillämpats i bearbetnings- och analysarbetet kopplat till temarapporten om 

CBRN-relaterade internet-aktiviteter. 

Under 2015 har projektmedlemmar deltagit i särskilda dialoger med internationella partners 

i syfte att initiera ett forskningssamarbete avseende området tekniköverföring till 

terroraktörer. Dialogen sker för närvarande inom ramen för Sveriges säkerhets-

forskningssamverkansavtal med Department of Homerland Security (DHS) och Public 

Safety Canada och inkluderar The National Consortium för the Study of Terrorism and 

Respons to Terrorism (START) vid University of Maryland, USA och en forskargrupp vid 

Norman Paterson School of International Affairs vid Carleton University i Ottawa, Kanada. 

Målsättningen är att, tillsammans med Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier 

(CATS) vid Försvarshögskolan, etablera avtal med båda parter under 2016 för att initiera 

forskningssamverkan inom området. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Normark, M. m.fl., CBRN-hot från icke-statliga aktörer – Årsrapport 2014, FOI-R-4079, 

april 2015. 

Muntlig dragning ang. ISIL och CW-incidenter i Syrien och Irak, Försvarsdepartementet, 3 

september 2015. 

Normark, M. m.fl., CBRN-hot från icke-statliga aktörer – Årsrapport 2015, FOI-R-4192, 

december 2015. 

3.3.4 Fortsättning och trender inom området 

Under 2016 kommer bevakningen av utvecklingen i Syrien och Irak samt förekommande 

kopplingar med aktörer i andra geografiska områden att prioriteras. Ytterligare 

fokusområden under året kommer att vara CBRN-relaterad teknik och metodöverföring till 

och mellan terroraktörer. Underlag med analyser kopplat till särskilda händelser bland 

problemaktörer och områden av särskilt intresse kommer att prioriteras under det kommande 

året. I slutet av året ska en årsrapport enbart baserat på öppna källor produceras för bredare 

delgivning. 

Därutöver ska projektmedlemmar vidareutveckla nätverk och samverkan med både 

nationella och internationella aktörer som bidrar till en utvecklad förmåga att leva upp till 

projektets målsättningar på kort och lång sikt. Utvecklingen av det informations- och 
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analysverktyg som stödjer verksamhetens informationshantering, bearbetning och 

produktionsverksamhet fortsätter under det kommande året. 

3.4 Kemiska toxiska ämnen 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet  

Projektperiod: 2014-2016  

3.4.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektets forskningsfokus har under projektperioden varit organkemiska experimentella 

frågeställningar relaterade till klassiska kemiska stridsmedel (CWA) av typen nervgas, samt 

inkapaciterande ämnen. Verksamheten har varit indelad i olika delområden: 

syntesmetodutveckling och beräkningskemisk metodik. Vad gäller syntesmetodutveckling 

har projektets syfte varit att se till att FOI:s och Sveriges tillverkning av högtoxiska ämnen 

samt förmåga att syntetisera referenssubstanser kan utföras säkert, samt vidareutvecklas 

med hög vetenskaplighet. Till de två delområdena inkluderas även frågor gällande kemiska 

stridsmedels nedbrytningsprodukter som kan bildas vid hydrolys eller metabolism samt 

kunskaper om utgångsmaterial och olika tillverkningsmetoder. 

Huvudmålet har varit att utveckla ny experimentell syntesmetodik i mikroskala för 

tillverkning, upparbetning och karaktärisering av kemiska ämnen för projektets egna 

frågeställningar och som kan användas för ämnen som efterfrågas från andra projekt. 

Projektet försörjer även Sveriges lista 1 anläggning med nödvändig kunskap. Den 

experimentella verksamheten har också syftat till att ge oss god insikt om kemiska ämnens 

reaktivitet, struktur, stabilitet etc. och att vår kunskap om tillverkningsteknik/metoder och 

utgångsämnen avseende kemiska stridsmedel ständigt utvecklas. Under året har denna 

verksamhet främst rört kunskapsuppbyggnad rörande inkapaciterande ämnen. Genom att 

utveckla och använda beräkningskemiska modeller är målsättningen en bättre förståelse för 

hur relevanta ämnens kemiska struktur är relaterad till deras egenskaper och verkan. 

3.4.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

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. 

Metoder som genererar förbättrad syntes av kemiska stridsmedel, även om mikromängder 

avses, lämpar sig i allmänhet inte för vetenskaplig publicering, då denna typ av kunskap 

riskerar att missbrukas i offensiv verksamhet. Projektets resultat presenteras skriftligt 

genom FOI rapporter och memon.). En kontinuerlig dialog med bl.a. SkyddC eftersträvas. 

3.4.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Tidigare tillverkades CWA och referenssubstanser på FOI i gramskala och med traditionell 

laboratorieutrustning. De senaste årens inriktning har gett oss en god förmåga att även 

tillverka mikromängder samt bättre förstå reaktiviteten framförallt hos de nervgaser (G- och 

V-ämnen) som efterfrågas från övriga kärnverksamheter. Den experimentella och 

beräknings-kemiska verksamheten har resulterat i fördjupad kunskap om utgångsämnen, 
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reaktionsvägar och reaktionsmetodik både i batch och i kontinuerligt flödessystem. De 

senaste årens fokus på dessa klassiska CWA har under året övergått mot ett fokus på 

inkapaciterande ämnen och syntesmetoder för kontinuerligt flöde. 

3.4.4 Fortsättning och trender inom området 

Klassiska kemiska stridsmedel, som nervgaser, senapsgas och lewisit finns i vår omvärld 

för överskådlig framtid och kan därmed utgöra ett hot för människa och miljö. 

Kunskapsbehovet kring dessa substanser kommer därför att kvarstå. Den fördjupade 

kunskapsnivå som FOI har avseende förmåga att tillverka klassiska kemiska stridsmedel i 

liten skala och med förbättrad säkerhet har uppnått en god nivå vad gäller nervgas av typen 

G- och V-ämnen och målsättningen är att bibehålla denna nivå. Vi har dock identifierat ett 

behov att utveckla syntestekniker och beräkningskemisk förmåga även för andra kemiska 

föreningar som anses bidra till aktuell hotbild. En sådan fortsatt inriktning på den 

organkemiska verksamheten innebär en förmågebreddning både ur ett substansperspektiv 

samt utveckling av syntesmetoder som är mer generella än enbart tillämpbara för de 

klassiska kemiska stridsmedlen. 

Ett framtida behov av experimentell organisk kemi är påtagligt. Dels för att öka den 

generella kunskapen kring ämnen av relevans för dagens C-hot men även för att förstå den 

bakom-liggande orsaken till att kemikalier är giftiga. Detta ger en bättre beredskap att möta 

det breddade och mer odefinierade C-hotet. Sveriges Lista-1 anläggning och forskning på 

C-skyddsområdet är beroende av forskningen inom organisk syntes och FM:s ITA och 

mobila laboratorier har en direkt nytta av den. 

3.5 Kemiska hälsorisker vid insatser 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2016 

3.5.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektets övergripande syfte är att utveckla metoder för att minska osäkerheten vid 

riskbedömningen av kemiska hälsorisker för svensk insatspersonal. Projektet utvecklar 

metoder för att identifiera, karaktärisera, bedöma och hantera kemiska hälsorisker i alla 

stadier av en insats, som stöd till beslutsfattande chefer att förhindra att personalen utsätts 

för onödig exponering. Särskilt är exponering för luftföroreningar en återkommande fråga 

vid insatser där stridsvärdet kan påverkas samt vid träning inför dessa. Erfarenhetsmässigt 

innebär insatsmiljö exponering av ett brett register av olika ämnen och partiklar i luft. Allt 

från industrier, trafik, vapensystem, brandrök, diffus förbränning och sandstormar finns 

rapporterat som olika källor till exponering för kemiska ämnen och partiklar. Vissa 

kategorier av insatspersonal är ofta i frontlinjen vid olyckor, bränder, naturkatastrofer och 

konflikthärdar och personalen arbetar ofta under hård press. Projektet bedriver därför 

metodutveckling både för representativ provtagning men också inom kemisk, fysikalisk 

och toxikologisk karaktärisering. En enkel och lättillgänglig provtagning är central och 

viktig, liksom en bred kemisk/fysikalisk karaktäristik kopplat till kunskap om effekter för 

att skapa underlag för en korrekt riskbedömning. 

Frågeställningar och delmål som projektet innefattar: 

 Validera och testa en passiv provtagare för insatsrelevanta aerosoler för 

insatsmiljöer. 

 Utveckla en modell för koppling mellan fysikalisk/kemisk karaktärisering av 

insatsrelevanta aerosoler och toxikologisk respons för att öka precisionen och 

riktigheten av modellen vid hälsoriskbedömning.  
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 Generera en vidareutveckling och fördjupning av den fysikaliska och kemiska 

karaktäristiken av insatsrelevanta aerosoler och associerade ämnen. 
 Vilka egenskaper hos insatsrelevanta partiklar är intressanta ur ett hälsoperspektiv? 

3.5.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Provtagningsmetodik och strategier för representativ provtagning är viktig kunskap som kan 

användas inom flera närliggande ämnesområden. Under året har kunskapen nyttiggjorts när 

förutsättningar för sekundärexponering av brand partiklar har utretts på MSB:s brandskolor 

på uppdrag av MSB. Där kunde exponeringsdata tas fram för olika arbetsmoment samt 

graden av huddeponering av brand partiklar vid rökdykning utredas. Vidare har emissioner 

från olika ammunitionstyper för inomhusträning analyserats kvantitativt och kvalitativt via 

ett uppdrag av Polismyndigheten. Detta följdes upp av exponeringsmätningar på två 

inomhusskjutbanor. Som vidare exempel har utbildningsinsatser genomförts för öka 

kunskapen hos insatspersonal för risker med aerosolexponering.   

3.5.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Det övergripande syftet med projektet är att minska osäkerheten i riskbedömningen av 

kemisk exponering i insatsmiljö. Utveckling och validering av den passiva provtagaren för 

partiklar och associerade ämnen har fortskridit och de tidigare erhållna provtagningsflödena 

har nu kontrollerats i en miljö med trafikbelastning. Dessa resultat ska nu skickas in till en 

internationell vetenskaplig tidskrift. Det pågår diskussioner om att genomföra ytterligare 

mätningar i insatsområden med den nya provtagaren. Genom att ta fram och utvärdera 

enklare och insatsanpassade mätmetoder kan osäkerheten i provtagnings- och 

exponeringsvariabilitet minskas. Vidare är metoderna inriktade på att ta fram ett bredare 

underlag avseende kemisk och fysikalisk karaktäristik för att minska osäkerheten i 

identifieringen av vad exponeringen består av.  

Genom studier av insatsrelevanta aerosolsammansättningar (vapensystem, förbränning, 

övning) finns det nu ett underlag för att bedöma att variationen i kemisk och fysikaliska 

parametrar är signifikant. Resultaten visar att riskbedömningar enbart baserade på 

masskoncentration av aerosoler (PM10, PM2.5 och liknande) ofta blir missvisande och 

otillräckliga. Slutsatsen är att information om sammansättning och karaktär på exponeringen 

är central för att minska osäkerheten i riskbedömningen. Avslutningsvis, nu finns den 

uppbyggda kompetensbasen inklusive insamlade data tillgänglig för användning alternativt 

som referensdata för nya exponeringssituationer. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Bergström, U., Ekstrand-Hammarström, B., Hägglund, L., Wingfors, H. Comparing acute 
toxicity of gunshot particles, from firing conventional and lead-free ammunition, in 

pulmonary epithelial cell cultures. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part 

78:645-661 2015. 

Arnoldsson, K., Magnusson, R., Hägglund, L., Lejon, C., Wingfors, H. Initial evaluation of 

an axial passive sampler for PAHs and OPAHs using substrates with and without gas 
sampling capacity and varying diffusion distances. Atmospheric Pollution Research. 6:673-

681 2015. 

3.5.4 Fortsättning och trender inom området 

Projektet omfattar kompetenser inom toxikologi, aerosolfysik och kemi vilka alla är 

nödvändiga för att lösa projektets frågeställningar.  

Nuvarande enkla provtagningssystem har vissa brister i handhavande, tidsupplösning och 

känslighet. Med den prototyp som utvecklas inom projektet finns det redan nu resultat som 

visar att betydande förbättringar kan erhållas på dessa punkter. I fältstudien kommer fokus 
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att ligga på att fastställa dessa förbättringar i kvantitativa mått. I projektets fortsatta arbete 

kommer även frågor rörande personburen och stationär mätning att finnas kvar eftersom 

nuvarande tillämpliga regelverk inte är entydiga i den frågan. I samarbete med ett 

forskningsprojekt, finansierat av Forte, med namnet ”Kan man med passiv 

provtagningsmetodik, spåra källor samt karaktärisera partikelexponeringen, vilket kan ge 

förbättrade underlag vid riskbedömningar?” testas en annan passiv provtagare i gruvmiljö. 

Vidare är fortsatt karaktärisering av insatsrelevanta aerosoler av hög prioritet och speciellt 

emissioner från vapensystem och brand är av intresse. Med nuvarande biologiska in vitro 

testsystem med humana cellinjer för att mäta oxidativ stress, cytokinsvar och celltoxicitet 

finns en bred verktygslåda för att utreda partiklar och relaterade ämnens olika biologiska 

effekter i lungor. I samarbete med andra forskargrupper, vid bland annat Uppsala universitet, 

ska nu studier genomföras för att studera partiklars effekter (diesel och 

ammunitionspartiklar) på blodkoagulation (hjärt- kärleffekter). Dessa metoder är viktiga 

komponenter för fortsatt identifiering av vilka egenskaper och sammansättningar av ämnen 

och partiklar som är hälsorelevanta. 

3.6 Hälsorisker vid internationella insatser 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2012-2015 

3.6.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektets övergripande syfte är att bidra till att reducera hälsorisker för svensk 

insatspersonal. En viktig del av projektet har bestått i att utveckla metoder och bygga upp 

FOIs kompetens till stöd för det uppdrag från FM som genomförs kopplat FMs medicinska 

underrättelseverksamhet (MedUnd). Verksamheten har med ett vetenskapligt 

förhållningssätt studerat relevanta hälsohot som är kopplade till miljöfaktorer som 

exempelvis klimat, industriolyckor/attentat samt luftföroreningar. 

Frågeställningar som projektet har besvarat: 

 Vilka miljörelaterade hälsorisker kan svensk personal utsättas för i insatsområdena? 

 Vilka är orsakerna till dessa miljörelaterade hälsorisker? 

 Hur kan vi åskådliggöra hälsohoten visuellt med en relevant spatial och temporal 

upplösning?  

 Kan vi prediktera framtida hälsorisker som bl.a. beror av klimatförändringar? 

3.6.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Förbättrade metoder för bedömning av hälsorisker har bäring både på militära och civila 

aktörer som deltar i freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Resultatet av projektets arbete 

har lett till en ökad förståelse hur miljöfaktorer i olika geografiska och klimatologiska 

områden påverkar militär och civil personal vid en internationell insats, och har därmed 

stärkt beredskapen för att svara på hastigt uppkomna behov från FM och andra 

uppdragsgivare gällande bedömningar av hälsohot. Lägg därtill en förbättrad förmåga att 

förse FM med relevanta underlag vid planering av framtida internationella insatser, för 

eventuellt förändrade behov av materiel och behov av förberedande utbildning. 

Projektet har kvalitetssäkrat verksamheten och spridit resultat med publikationer och 

presentationer i internationella, vetenskapliga fora samt på ett konkret sätt stött MedUnd-

projektet under hela projekttiden med förbättrade bedömningsgrunder. 
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3.6.3 Framkomna resultat/slutsats 

Verksamheten i projektet har lett till en solid strategi för att med relativt hög spatial och 

temporal upplösning bedöma hälsorisker som är kopplade till hög och låg temperatur, 

luftfuktighet och luftburna partiklar. De utvecklade metoderna har kommit till stor direkt 

användning i MedUnd-arbetet. 

Projektgruppen har arbetat med att sammanställa en databas kring hälsohot som är 

förknippade med industriolyckor/attentat. Databasen innehåller information om olika 

typindustrier, dess hälsovådliga kemikalier och hur de bedöms utgöra ett hälsohot för 

människor.  

Under 2015 har arbetet med att kunna göra hälsohotsprediktioner med avseende på klimat- 

faktorer på 10 och 20 års sikt slutförts. 

För att projektet skall vara fortsatt relevant så har projektverksamheten inkluderat årliga 

(2014 och 2015) omvärldsanalyser. Slutsatsen är bl. a. att vi ser allt komplexare 

insatsmiljöer där globala miljö- och klimatförändringar spelar en allt viktigare roll. 

Breddade insatsmandat och uppgifter kan förväntas skapa nya hälsorisker för insatspersonal. 

Sammantaget visar detta på signifikansen för detta projekt som borgar för möjligheten att 

ge bättre beslutsunderlag till svenska myndigheter avseende hälsohot nu och i framtiden, i 

närområdet och längre bort. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Wikström, P., Liljedahl, B., Simonsson, L., Waleij, A. Improving Medical Intelligence with 

Environmental data and digital tools. Proceedings from HFM-254 Symposium on “Health 

surveillance and informatics in missions: Multidisciplinary approaches and perspectives”, 

Paris, 12-14 October, 2015. Manuskript 

Waleij, A. Omvärldsanalys - Hälsorisker vid internationella insatser. FOI-R--4212—SE. 

Wikström, P., Liljedahl, B., Simonsson, L., Waleij, A. Slutrapport 2012-15 – Hälsorisker 

vid internationella insatser. FOI-R—4214--SE. 

3.6.4 Fortsättning och trender inom området 

Under 2016 är avsikten att projektverksamheten i) flyttar fokus på hälsorisker närmare 

Sverige och dess närområde, ii) inriktar sig mer mot CBRN-ämnen, iii) bygger upp scenarier 

kring CBRN-händelser, iv) tillsammans med flera andra projekt bedömer konsekvensen och 

sannolikheten för de olika scenarierna, v) tillsammans med FöMedC studerar hur tidigare 

hälsohotsbedömningar har överensstämt med verkligt hälsoutfall och vi) bedriva en aktiv 

omvärldsanalys. 
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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. 

3.7 BC-detektion 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2015-2017 

3.7.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Huvudmålet med verksamheten är att genom egen forskning, omvärldsanalys samt 

internationellt informationsutbyte upprätthålla, säkerställa och öka en bred, generell 

kompetens samt att bidra till och följa utvecklingen av tekniker och metoder för snabb B- 

och C-detektion. Detta skall bl.a. leda till en ökad kunskap hos FOI så att vi på ett effektivt 

och användbart sätt kan stödja FM/SkyddC, civila myndigheter och även industriella parter 

i deras frågeställningar och förmågeutveckling inom B och C-detektionsområdet. 

Forskningen skall hålla en sådan nivå att publicering i internationella forskningstidskrifter 

och konferenser är möjlig. Projektet skall även kunna bidra med att stödja våra 

huvudintressenters arbete genom rådgivning och utbildning. Vidare skall projektet även 

upprätthålla och utveckla faciliteter för test och utvärdering av detektorer och 

demonstratorer. 

Huvudfrågeställningen för projektet är hur väl kan man detektera – och i vissa fall även 

klassificera – B- och C-agens med hjälp av avancerade spektroskopiska uppställningar och 

mätningar följt av kvalificerad dataanalys. Den forskningsinriktade verksamheten fokuseras 

på att utveckla och skapa djupare förståelse för snabba spektroskopiska detektionsmetoder, 

främst baserade på UV Raman, FT-IR, laserinducerad emissionsspektroskopi (LIBS) och 

laserinducerad fluorescens (LIF). I projektet ingår även att kontinuerligt utvärdera, och i 

vissa fall ytterligare förbättra, kommersiella instrument, då speciellt de instrument som 

redan nyttjas av huvuduppdragsgivarna. 

En annan viktig frågeställning är standardisering och metodutveckling för test av B- och C-

detektorer. Här fokuseras på att skapa möjligheter för verklighetstrogna tester, utifrån 

relevanta scenarier, för att på ett adekvat sätt utvärdera systemen. Kopplat till detta deltar 

projektet aktivt inom utformningen av standarddokument inom EDA och NATO. 

Projektet strävar också efter att utöka samarbetet med relevanta nationer, i syfte att 

komplettera och förstärka den egna verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt. 

3.7.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Genom den forskning som bedrivs upprätthålls och utökas kompetensen både vad gäller de 

för snabb indikering relevanta tekniker och hur instrument baserade på dessa tekniker bäst 

kan nyttjas. Kunskap och erfarenhet vad gäller instruments och teknikers för- och nackdelar, 

samt eventuella begränsningar uppdateras och förstärks på så sätt kontinuerligt. 

Inom test och utvärderingsverksamheten utvecklas både infrastruktur och metoder för att 

ytterligare förbättra T&E av detektionsutrustning. Projektet kan idag utföra T&E på både 

B- och C-detektorer, allt från laboratorietester på skarpa agens till fullfjädrade fältförsök. 

Denna förmåga utökas kontinuerligt genom både praktiskt eget arbete samt genom att delta 

i olika standardiseringsarbeten internationellt. 
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Spridning av kunskap sker internt inom FOI genom enklare seminarier och aktivt samarbete 

med andra enheter och avdelningar inom organisationen. Resultat kommuniceras till 

huvudavnämarna främst genom FOI rapporter men även vid olika möten. Forskningsresultat 

presenteras vid nationella och internationella konferenser samt genom publikation i 

internationella tidskrifter. 

3.7.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Med hjälp av UV Raman systemet, som genomgått ett antal uppgraderingar under året, har 

olika excitationsvåglängder (210-400 nm) undersökts i syfte att med denna teknik förbättra 

detektion av kvarliggande C-ämnen. En metod har utarbetats där den kalibrerade 

uppställningen och modellen först verifieras med kända standardkemikalier. Därefter 

undersöktes similiämnen för att till sist tillämpa detta på skarpa C-ämnen (där det i dagsläget 

endast är möjligt att mäta på små droppar). Till den avbildande, hyperspektrala Raman-

uppställningen har ett smalt optiskt bandpassfilter (etalon) installerats, vilket resulterat i 

bättre spektral upplösning.  

Grundläggande karaktärisering av B-agens i LIF-systemet samt studier av förmågan att 

klassificera B-agens har utförts i laborativ miljö under året. LIF-systemet har förbättrats 

genom att det nu även är möjligt att mäta det spridda UV-ljuset vilket gör att andelen 

felaktiga larm kan minskas. LIBS-systemet har förbättrats map möjligheten att aktiveras vid 

eventuell fluorescens, vilket innebär att man kan selektera och mäta med LIBS-systemet på 

enbart fluorescerande partiklar. Möjligheten att reducera mängden uppmätt LIBS-data utan 

att förlora allt för mycket i klassificeringsförmåga har även utretts. Flera 

förbättringsområden i båda teknikernas hårdvara har identifierats och designförbättringar är 

på väg. 

Förutsättningar att genomföra kalibreringsmätningar i dragskåp med passiva IR system har 

skapats. I förlängningen planeras att möjliggöra referensmätningar på skarpa agens. 

Inom test och utvärderingsverksamheten har uppgraderingar skett på C-indikeringslabb 

vilket exempelvis har lett till att önskade gasfaskoncentrationer kan nås snabbare och även 

övervakas kontinuerligt på ett bättre sätt än tidigare. Projektet har även medfinansierat ett 

fältförsök där data samlats in i syfte att validera en spridningsmodell. 

3.7.4 Fortsättning och trender inom området 

Fortsatt forskning, utveckling och utvärdering av befintliga system är nödvändig. 

Exempelvis behöver den avbildande, hyperspektrala Raman uppställningen utvärderas 

ytterligare. Olika V-agens kommer att undersökas i detalj med hjälp av det spektrala 

systemet, speciellt med avseende på eventuella fotoinducerade effekter vid UV exponering. 

LIBS och LIF uppställningarna för snabb indikering av bioaerosol kommer även fortsatt att 

utvecklas och utvärderas. Ett långsiktigt mål är att konstruera en uppställning som möjliggör 

mätningar med båda dessa tekniker på samma samplade aerosol. Möjligen kommer det 

befintliga LIF systemet att konverteras till att mäta på vätskeprover, exempelvis 

dricksvatten. 

T&E faciliteterna kommer genomgå kontinuerliga uppdateringar för att möta kunders 

behov. 

Förmågan att generera och övervaka olika typer av kemiska aerosoler kommer också att 

utvecklas. Detta för att på ett kontrollerat sätt möjliggöra tester på befintliga instrument och 

uppställningar. Arbetet planeras att ske i samarbete med bl.a. Kanada och Holland. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Kullander, F., Landström, L., Lundén, H., Wästerby, P. Experimental examination of 

ultraviolet Raman cross sections of chemical warfare agent simulants, Proc. SPIE 9455, 
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Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XVI, 

94550S (May 19, 2015); doi:10.1117/12.2176538. 

Jonsson, P., Wästerby, P., Gradmark, P-Å., Hedborg, J., Larsson, A., Landström, L. 

Bioaerosol detection and classification using dual excitation wavelength laser-induced 
fluorescence, Proc. SPIE 9455, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and 

Explosives (CBRNE) Sensing XVI, 945509 (22 May 2015); doi: 10.1117/12.2176744. 

Jonsson, P., Hedborg, J., Wästerby, P., Gradmark, P-Å., Landström, L. Indikering och 
klassificering av bioaerosoler med laserinducerad fluorescens, FOI-R--4202—SE. 

Larsson, A., Andersson, H.,  Landström, L. Impact of data reduction on multivariate 
classification models built on spectral data from bio-samples, Journal of Analytical and 

Atomic Spectrometry, vol 30, s.1117-1127, 2015, FOI-S--5051—SE. 

Wästerby, P., Tjärnhage, T., Gradmark, P-Å. Valideringsdata för tunggasmodell - fältförsök 
med utsläpp av ammoniak oh mätning med sensornätverk, FOI-R--4174—SE. 

Fykse, E.M., Tjärnhage, T., Humppi, T., Sørvik Eggen, V., Ingebretsen, A., Skogan, G., 

Olofsson, G., Wästerby, P., Gradmark, P-Å., Larsson, A., Dybwad, M., Blatny, J-M. 

Identification of airborne bacteria by 16S rDNAsequencing, MALDI-TOF MS and the MIDI 

microbial identification system, Aerobiologia (2015) 31:271–281, FOI-S--5202—SE. 

3.8 Radioaktivt kontaminerade människor och ytor 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2013–2015 

3.8.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Syftet med projektet är att säkerställa att FOI har den kunskap som är nödvändig för att 

kunna utgöra ett nationellt expertstöd inom R-detektion och dosimetri. Detta sker genom 

egen forskning på området, informationsutbyte internationellt och deltagande i olika 

nationella och internationella sammanhang. De resultat som genereras inom projektet 

kommer att i så stor omfattning som möjligt publiceras i sakkunniggranskade tidskrifter. 

Genom en sådan process kan vi garantera att forskningen som utförs inom projektet håller 

hög kvalitet.  

Forskningen inom projektets delområde detektion fokuseras framförallt mot detektion av 

ytkontamination. Detta arbete omfattar in situ identifiering av alfastrålande 

kontaminationsnuklider med hjälp av fotonspektrala signaturer. Detta är nödvändigt för en 

korrekt bestämning av stråldos till individer, bedömning av associerade risker samt för 

beslut om adekvata sanerings- och utrymningsåtgärder. 

För det andra delområdet, dosimetri, är målet att utveckla kompetens, verktyg och förmåga 

för frågeställningar som härrör dosimetri. Detta gäller såväl extern- som interndosimetri och 

omfattar också vidareutveckling av kompetens rörande mätningar av stråldos och 

stråldoshastighet. Att öka förståelsen för hur olika radioaktiva ämnen genom olika 

intagsvägar och strålningsgeometrier bidrar till intern och extern stråldos, ger en ökad 

förståelse och förmåga vad gäller strålskyddsfrågor och motåtgärder. 

3.8.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet ska generera följande nytta: 

 Bibehålla och utveckla kompetens så att FOI kan utgöra ett expertstöd när 

frågeställningar rörande detektion eller dosimetri uppkommer hos FM eller civila 

myndigheter.  
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 Bevaka aktuella områdens nationella och internationella utveckling inom teknik 

och metodik. 

 Bevaka nationella och internationella händelser, t.ex. olyckor eller andra händelser 

som inbegriper behov av detektion och dosimetri av joniserande strålning.  

 Arbeta för en vidare anpassning och utveckling av de civila myndigheternas och 

Försvarsmaktens metoder så att dessa kan möta nya förmågebehov som 

uppkommer i samband med att nya verksamhetsarenor besätts och/eller nya 

hotbilder uppstår.  

 

Projektets verksamhet baseras på en dialog med både Försvarsmakten och civila 

myndigheter (främst Strålsäkerhetsmyndigheten). Möten och dialog med civila myndigheter 

har skett i samband med workshop vid FOI samt möten inom den svenska 

strålskyddsberedskapen som hållits under 2015. Utöver detta så har representanter för både 

Försvarsmakten och civila myndigheter träffats i samband med nationella 

beredskapsövningar och vid projektleveranser. 

3.8.3 Framkomna resultat/slutsatser 

En sammanställning av resultaten och slutsatserna har dokumenterats i FOI Memo 5457. En 

lista över all dokumentation som har producerats inom projektet finns tillgänglig i omnämnt 

memo. 

Experimentella och teoretiska studierna har kretsat kring (1) helkroppsmätningar - en metod 

som tillämpas för bestämning av intern kontamination – där en central frågeställning i 

arbetet är bestämning av metodens totala mätosäkerhet. (2) framtagning av 

kompartmentmodell för interndosimetri (3) beräkning av extern stråldos genom simulering 

(4) bestämning av optimala dimensioner för en HPGe (High Purity Germanium) detektor 

för gammaspektrometri vid låga fotonenergier. Följande aktiviteter/resultat har 

genomförts/uppnåtts:  

 (1) Flera virtuella modeller av FOI:s helkroppsmätare finns nu genererad i MCNP-

kod. Modellen består av WBC-detektorn (HPGe-detektor för helkroppsmätningar), 

mätvaggan, kalibreringsfantom i olika storlekar inkluderande den rådande 

strålningsgeometrin 

 (1) Den virtuella modellen är validerad för Eu-152 genom experimentella tester  

 (1) Bidrag till mätosäkerhet från variationer i kroppsstorlek samt från icke-

homogena aktivitetsfördelningar har bestämts för Eu-152 

 (2) Biokinetisk kompartmentmodell för en komplett människa med Cs-137 

kontamination är konstruerad och validerad. Motsvarande modell för I-131 

påbörjades under 2014 och förväntades bli klar under 2015. Detta har dock inte 

skett. 

 (3) Ett manligt och ett kvinnligt referensfantom (vuxna) för extern dosimetri har 

skapats och jämförts med publicerade data vad gäller organvolym och organvikt 

  (3) Stråldoshastighet för effektiv dos till människa från radioaktivitet i moln och 

på mark (jord) har kompletterats för olika energier och avstånd från fotonstrålande 

nuklider. Studierna har genomförts i samarbete med FOI-projektet Effektmodeller 

och beräkningsmetodiken är konstruerad sådant att det är tillämpligt i 

spridningsmodellen i Effektmodeller.  

 (4) En central punkt inom projektets delområde R-detektion har varit att bestämma 

vilka de optimala dimensionerna är för en HPGe detektor som ska användas för 

gammaspektrometri vid låga fotonenergier. Detta delmål är nu uppnått. 
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3.8.4 Fortsättning och trender inom området 

Inom delområdet dosimetri ska (1) mätningar med nyligen införskaffade Cs-137 stavar för 

FOI-fantom ska genomföras med fantomuppsättning P5 samt P2, P4 eller P6. Mätningar 

och simuleringar ska kompletteras med studier av mätosäkerhet på grund av icke-homogen 

fördelning av Cs-137 i kroppen. (2) Arbetet inom interndosimetri ska fortsätta med 

konstruktion av en biokinetisk modell för upptag och fördelning av Ru-106. Då den hittills 

använda mjukvaran SAAM II visat sig vara svårarbetad för komplexa system, ett nytt 

program, STELLA, ska utredas närmare för ändamålet (3) Nya referensfantom för olika 

åldrar ska genereras med egenkonstruerad mjukvara. Arbetet med bestämning av extern 

stråldos ska fortsätta med osäkerhetsanalyser vad gäller effekten av olika parametrar på 

stråldoshastighet (lufttemperatur, densitet i jordmaterial). Nya marktyper (asfalt och ev. 

gräs) ska inkluderas i simuleringarna. (4)Inom delområdet R-detektion ska en HPGe-

detektor som närmast matchar de önskade dimensionerna införskaffas. Den nya detektorn 

kommer att kodas i MCNP och både teoretiska och praktiska experiment förväntas kunna 

startas med Am-241 under 2016. Ytterligare en nuklid väntas bli inkluderad i studierna (Pu-

239/Pu-240) under kommande år. 

3.9 Spridning i mark, luft och vatten 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2015 

3.9.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektets mål är att: 

 utveckla bästa möjliga spridningsmodeller som stöd för att ta fram relevanta 

beslutsunderlag för en CBRN-händelse med det primära syftet utbildning, övning, 

träning. Modellering och simulering ger möjlighet att träna sällanhändelser. 

 tillsammans med projektet Effektmodeller ge förstärkt förmåga i samverkan med 

bl.a. toxikologer vad gäller underlag för riskbedömningar. Detta gäller både 

beräkningar för specifika scenarier men även för modellutveckling för enskilda 

modeller och modeller kopplade till mer komplexa system. 

 ta fram en sammanställd kunskapsbild av spridning/spridningsmodellering för 

CBR-ämnen i mark och grundvatten som kan tillföra nya byggstenar för att bedöma 

hotbild och sårbarhet av grundvattenresurser ur ett antagonistiskt perspektiv. 

Genom samverkan med andra FOI projekt (bl.a. Analys av biologiska ämnen) 

åstadkoms ett mervärde för övrig FOI-forskning. 

Projektet kan delas in i fyra huvudfrågeställningar: (1) Förbättrad källbeskrivning, (2) ökad 

förmåga till beräkningar av spridning i komplexa miljöer och (3) osäkerhets-beräkningar 

och inversmodeller samt (4) ökad förmåga att hantera spridning av CBR- ämnen i mark. Var 

och en av dessa är ett eget utvecklingsområde men kombinerade ger de en förstärkt förmåga 

för bedömning av risker i samband med ett utsläpp av farliga ämnen. 

3.9.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Nyttan med projektverksamheten är att förse civil krisberedskap och Försvarsmakten med 

bästa möjliga spridningsmodeller för att ta fram relevanta beslutsunderlag vid en CBRN-

händelse. Den vetenskapliga utvecklingen pekar på en utvidgad integration av 

spridningsmodeller i större system och i riktning mot visualisering, därav följer ytterligare 

krav på robusthet, förmågebredd och djup på enskilda modeller. Här kan nämnas 

källmodeller för tunggas och spridningsmodeller i komplex miljö. Utveckling av system bör 

ske i samverkan med berörda parter (FM, SSM, MSB m.fl.), där enskilda modeller byggs 
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ihop till ett system. Den kunskap som genereras i projektet kan och bör kopplas till ett sådant 

system. En sådan plattform är under utveckling och har också kunnat nyttiggöras inom andra 

projekt där spridningsmodeller kunnat integreras i andra datorsystem. Plattformen benämns 

Dispersion Engine [DE]. Dagens och framtidens CBRN-hot kan därigenom studeras på ett 

realistiskt sätt, till exempel i system för automatisk varning och rapportering för militärt 

behov eller i informations- och beredskapssystem för civila aktörer. Information om 

hotbilder i sig inhämtas via kunddialog och samverkan med kompetensföreträdare inom 

FOI. Resultat från projektarbetet har bidragit till att leveranser av DE har kunnat göras under 

året till MSB respektive FM. 

Projektet verkar för att ha en god kontakt med kontaktpersoner hos mottagarna under 

projektets lopp, som därmed kan bidra med inriktningsförslag och öppna för nyttiggörande 

processer, både för de civila och militära myndigheterna där utvecklade modeller och 

metoder kan implementeras. En utveckling av detta är deltagande i IMP2, en PfF samverkan 

inom NATO som ligger under NAAG/JCBRND-CDG, där representant från FOI har 

deltagit i samverkan med SkyddC. 

3.9.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Utvecklingsarbetet relaterat till inversmodellering har resulterat i en publicerad artikel. 

Resultatet från detta arbete kommunicerar hur man kan tolka inversproblemet i termer av 

ett s.k. måtteoretiskt problem (gren inom den rena matematiken). Därmed finns nu ett 

ramverk med vilket inversproblemet kan beskrivas. Den stringenta beskrivning som detta 

ramverk medger gör det lättare att formulera hypoteser och sedan bevisa dem. Denna 

kunskap möjliggör att med nyutvecklade metoder analysera var C-sensorer bör placeras runt 

en camp för att ge ett utifrån förutsättningarna optimalt skydd. 

Inom EDA-samarbetet MODITIC har vindtunneldata producerats som använts för 

validering av spridningsmodeller. Slutrapporten kommer under våren 2016, men i en rapport 

beskrivs hur dess studier kan genomföras. I detta fall jämfördes vindtunneldata med en 

CFD-modell. De modeller som utgör en del av DE (se ovan) är under kontinuerlig 

utveckling och behöver den referens som experimentella data kan ge. DE kan läsa 

detaljerade vindfältsdata producerade av CFD-modeller. Utöver detta har DE ett par 

snabbare beräkningsmodeller inbyggda, vilka är under utveckling. Dessa kommer efterhand 

att utvärderas med data från projektet MODITIC. Det gäller PUMA (puff-modell) och 

lillPello (lagransk partikelmodell). Under året har ett antal examensarbetare handletts där 

inriktningen på arbetet har varit i linje med önskad utveckling. Några möjliga 

utvecklingsspår har därmed kunnat prövas utan att tappa fart med den planerade 

utvecklingen. Här kan nämnas en tunggasmodell för partikelmodeller och implementation 

och utvärdering av numerisk lösare av multigridtyp. 

En målsättning med projektet är att framtagna resultat och slutsatser i slutänden ska leda till 

att myndigheter som FM, FortV, FMV eller MSB minimerar risken för att negativt påverka 

mark och grundvatten i sin dagliga verksamhet inom och utom landets gränser. Också det 

egna skyddet mot en påverkan av CBR-kontaminerad jord eller vatten vid verksamhet i kris- 

och katastrofområden kan förbättras. Scenariostudier leder till insikt i den komplexitet som 

är kopplat till ett utsläpp av farliga ämnen och ger en bild av vilka problem som kan komma 

att behöva hanteras. En studie har genomförts av ett scenario med antagonistiskt utsläpp av 

C-ämnen på tillrinningsområdet för en större kommunal vattentäkt. 

Utdrag ur produktionen 2015:  

Brannstrom, N. and Persson, L.A., 2015. A measure theoretic approach to linear inverse 

atmospheric dispersion problems. Inverse Problems, 31(2). 

                                                 
2 IMP (Information Management Group), NAAG(NATO ARMY ARMAMENT GROUP), JCBRND-CDG 

(Joint CBRN Defence Capability Development Group). 
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Brännlund, Ns, 2015: Modeling and implementation of dense gas effects in a Lagrangian 

dispersion model: FOI-D--0664—SE. 

Burman, J. m.fl. Årsrapport 2014-2015 - Spridning i luft, mark och vatten. FOI-R--4213—

SE, 2015. 

Burman, J. MODITIC: validation of CFD simulations using data from wind tunnel 

experiments. FOI Memo 5609, 2015. 

Pogulis, M., 2015: Algebraic multigrid for a mass-consistent wind model, the Nordic Urban 
Dispersion model. FOI-D--0684—SE. 

3.9.4 Fortsättning och trender inom området 

Projektperioden 2015 har visat att inriktningen mot att utvecklade modeller ska kunna ingå 

i en beräkningsplattform och därigenom på ett smidigare sätt kunna nyttiggöras, har varit 

positiv. Mottagare och presumtiva kunder har visat stort intresse vilket har konkretiserats i 

beställningar och leveranser. 

De system som under året utvecklats behöver efterhand genomgå fortsatt utveckling. Den 

databas som tagits fram genom MODITIC-samverkan är en väsentlig del av detta arbete. 

Dessutom planeras för att fortsätta samarbeten inom EDA med en inriktning som ytterligare 

förstärker förmågan att utveckla spridningsmodellerna. Nu inom deposition och 

resuspension. Fortsatt utveckling av inversa modeller för att studera bl.a. möjliga 

källpositioner är viktig. Metoder för att kvantifiera osäkerheter i indataparametrar och 

beräkningsresultat är efterfrågat och kommer att vara en del av den framtida satsningen. 

Inom projektet har det vidare framträtt ett behov av att utreda huruvida spridningsmodeller 

för luft kan kopplas ihop med mark-/vattenmodeller, t.ex. om ”marksänkor” i luftmodeller 

kan användas som källtermer för spridningsberäkning i mark- eller vattenmiljö. 

Projektet BC-detektion bedriver verksamhet inom tillämpad forskning, omvärldsbevakning, 

samt test och utvärdering. Dessa verksamheter syftar till att bevara och även utöka en 

långsiktig kompetens. Projektet ska även bidra till utveckling, forskning, och test av 

indikeringsinstrument. Den samlade kunskapen bidrar bl.a. till att stärka beredskapen, samt 

att vid behov hjälpa/stötta FM och civila myndigheter vid exempelvis upphandling, test och 

utvärdering, samt utbildning. Forskningen de senaste åren har koncentrerats på ett antal 

olika spektroskopiska tekniker; UV Raman för tillämpning inom snabb indikering av 

kvarliggande C-agens, passiv IR för avstånds-indikering av C-agens i gasfas, och LIF och 

LIBS för nära realtidsindikering av biologisk aerosol. Omvärldsbevakning sker 

kontinuerligt och innefattar även internationella samarbeten och aktivt deltagande vid 

konferenser och olika projektgrupper och paneler inom exempelvis EDA och NATO.  

Under året har förbättringar på mottagaroptiken ökat signal/brus förhållandet avsevärt, både 

vid spektrala och hyperspektrala mätningar med UV Raman uppställningen. Numera kan 

ämnen med relativt låga Ramantvärsnitt mätas inom rimliga totalintegrationstider. LIF och 

LIBS systemen för snabb indikering av bioaerosol har båda uppgraderats och ger numera 

möjlighet till bättre klassificeringar. Förutsättningar att genomföra kalibreringsmätningar i 

dragskåp med passiva IR system har skapats. Ny hårdvara och styrsystem på C-

indikeringslabb har exempelvis har lett till att önskade gasfas-koncentrationer kan nås 

snabbare och även övervakas kontinuerligt på ett bättre sätt än tidigare. 

 

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 
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olika ämnesgrupperna. Olika markörer studeras för att bl.a. kunna verifiera att exponering 

skett.  

3.10 Kemisk analys av hotämnen – för FM behov 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2016  

3.10.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektets mål är att utveckla analytisk kemisk förmåga som ska kunna användas av 

Försvarsmakten som stöd i arbetet med att säkra hälsa och miljö från antagonistiskt använda 

toxiska kemikalier vid bland annat internationella operationer. Arbetet omfattar utveckling 

och anpassning av metoder för provtagning, provupparbetning och analys av kemiska 

ämnen i bl.a. luft, mark och vatten för frågeställningar rörande operativ förmåga, arbetsmiljö 

och yttre miljö. 

Kunskapen kommer FM tillgodo genom att FOI upprätthåller funktionen som FM:s 

referenslaboratorium för direkt analysstöd och för insatser i andra anslagsprojekt. Förmåga 

utvecklas i syfte att förutsättningslöst söka efter hälsovådliga kemikalier, som kan användas 

i antagonistiskt syfte och att otvetydigt verifiera förekomsten av ett utpekat ämne. I 

funktionen som referenslaboratorium ingår även reach back-konceptet, i syfte att utveckla 

stöd till FM:s personal, som utför analyser i fält främst inom CBRN-förbandet. Stödet utgörs 

av tolkning och bedömning av data för att lösa problem som uppkommer t.ex. vid 

internationella insatser och utveckling av analysmetoder. Kompetensplattformen som 

projektet upprätthåller utgör dessutom basen för den FOI-personal som bemannar FM:s 

mobila C-laboratorium på Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå. 

3.10.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektets nytta är att genom att upprätthålla en teknisk och vetenskaplig utveckling inom 

området analys av kemiska hotämnen relevanta för FM, tillhandahålla analytisk kemisk 

expertkompetens till FM som stöd i arbetet med att säkra hälsa och miljö vid nationella och 

internationella operationer. 

Projektet utvecklar förmågan att analysera hotämnen med fältutrustning, som i Sverige är 

specifik för CBRN-förbandet och MSB:s Avancerade Indikeringsstyrka. 

Vetenskapliga resultat publiceras i internationella tidskrifter och presenteras på konferenser. 

Kunskapsöverföring till FM och andra mottagare sker genom föreläsningar, övningar och 

stöd till att de av projektet framtagna metoderna implementeras i FM:s mobila laboratoriers 

kvalitetssystem. 

3.10.3 Framkomna resultat/slutsatser 

1) Analys av nervgasmarkörer; Inom projektet pågår forskning för att förenkla, 

förbättra och fältanpassa metoder för analys av nervgasmarkörer. Under året 

slutrapporterades en mikroextraktionsmetod baserad på kemosorption för 

nervgasmarkörer i urin. Denna metod möjliggör screening av biomedicinska prover 

för nervgasexponering med en standard GCMS vilket gör metoden tillämpbar i 

CBRN-förbandets mobila laboratorium. Om positivt prov erhålls från screening i 

mobilt fältlabb så kan otvetydigt bevis fås med stöd av reach back analys på FOI.  

2) Analys av hudskadande ämnen; För att utveckla förmågan för fältanalys och reach 

back bedrivs metodutveckling på CBRN-förbandets bärbara GCMS 10. Under året 

slutrapporterades en metod för senapsgasrester. Den framtagna metoden testades 

skarpt som stöd vid vrakundersökningar i Bornholms djupet ombord på det Polska 
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forskningsfartyget R/S Oceania. Läckage av senapsgasrester från dumpad kemisk 

ammunition i vraken kunde påvisas med i stort sett samma känslighet som med 

reach back laboratorium standardutrustning. Metoden överfördes till CBRN-

förbandet genom att en operatör från förbandet deltog i provtagningskampanjen. 

Denna projektdel erhåller även stöd från NATO via ett PFP-projekt. 

3) Under 2015 genomfördes också en förstudie avseende inkapaciterande ämnen som 

grund för delvis ny inriktning projektet med sikte på 2017-2019. 

Utrag ur produktionen under 2015  

Magnusson, R., Nordlander, T. och Östin, A. Utveckling av en GC-MS headspace-metod 
för fältanalys till havs. FOI Memo 5375. 

Magnusson, R., Nordlander, T. och Östin, A. Development of a dynamic headspace gas 

chromatography–mass spectrometry method for on-site analysis of sulfur mustard 
degradation products in sediments. Journal of Chromatography A, Volume 1429, 15 

January 2016, Pages 40-52. 

Höjer-Holmgren, K. och Östin, A. Mikroextraktioner av nervgasmarkörer. FOI Memo 5459. 

3.10.4 Fortsättning och trender inom området 

Historiskt sett har målet för analyser inom FM CBRN-förbanden varit att tillhandahålla 

taktiskt underlag till militär chef för att ta hand om en incident där kemiska vapen använts. 

Dock har den asymmetriska krigföringen, som FM fått erfara i t.ex. Afghanistan, lett till ett 

paradigmskifte inom CBRN, där det är lika viktigt att arbeta förebyggande med t.ex. med 

inventeringar av TIC- och TIM-objekt. Med detta kommer att ökat behov av snabbt kunna 

utföra kemiska analyser av hotämnen som snarare bestäms av antagonistens ad hoc”-tillgång 

till industrikemikalier, snarare än innehav av krigsmakts vapensystem. För den kemiska 

analysen blir det då allt viktigare att inte bara bestämma huvudkomponenten utan att även, 

genom att tillämpa forensiska tekniker också kunna spåra eventuella förövare och kunna 

sätta in rätt motåtgärd hos exponerade personer. Denna utveckling behöver implementeras 

i hela den analytiska kedjan från provtagning av CBRN-soldaten, vid analys i fält och vid 

analys i reach back laboratoriet. 

Projektet omfattade åren 2014-2016. Vetenskapliga fokusområden under 2016 är: 

1) Förutsättningslös analys; För att utveckla i reach back laboratoriet förmåga att 

förutsättningslöst identifiera väntade och oväntade hotämnen utvecklas metodologi 

för screening med högupplösande mass spektrometri. Under 2016 fokuseras dessa 

studier i senapsgasrelaterade frågeställningar på prover insamlat 

dumpningsområden med dumpad konventionell och kemisk ammunition där även 

andra farliga ämnen kan vara spridda. 

2) Växter som provtagare; I handböcker för CBRN-provtagning finns protokoll för 

provtagning av växtmaterial. Dock så är det en generell brist på upparbetnings- och 

analysmetoder och en avsaknad av metoder där man tar hänsyn till växter som 

levande organismer. Med en sådan hänsyn bör tidsrymden från attack till 

provtagning för retrospektiv identifiering av spridda hotämnen radikalt kunna 

förlängas. 

3) Analys av inkapaciterande ämnen; Utveckling av analysförmåga sker för att bygga 

analysmetoder som skall ge underrättelseinformation om aktivt ämne, information 

om spridningssätt, tillverkning/leverantör eller stöd till sanering. Initialt med fokus 

på OPCW lista för tårgaser och ett antal narkotiska preparat. Avrapportering av 

denna forskning förväntas ske med början 2017. 
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3.11 Kemisk analys av riskkemikalier – för behov 
inom civil krisberedskap 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2016 

3.11.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektets syfte är att upprätthålla och vidareutveckla FOI:s kompetens inom kemisk analys 

av riskkemikalier, främst till stöd för civil krisberedskap. 

Frågeställningar för 2015: 

 Hur ser den kemiska strukturen ut för de kandidater till exponeringsmarkörer för 

klorgas som har påträffats i lungsköljvätska från exponerade möss? 

 Vad är den tidsrymd efter exponering som dessa potentiella markörer finns kvar i 

lungan? 

3.11.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Nyttan med projektet är att förbättra det civila krishanteringssystemets förmåga att lösa 

svåra analysfrågeställningar vid svåra olyckor och antagonistiska hot. 

Långsiktigt kommer projektets verksamhet att resultera i en förbättrad förmåga för det civila 

krishanteringssystemet att lösa svåra analysfrågeställningar i samband med svåra olyckor 

och antagonistiska hot. Inom området sker en snabb teknisk utveckling och metodutveckling 

förväntas ge nya verktyg för att påvisa exponering för toxiner och farliga ämnen. Kortsiktigt 

vidmakthåller projektet genom sin verksamhet FOI:s kompetens inom området. 

Myndigheten ger regelbundet stöd till Nationellt Forensiskt Centrum inom 

polismyndigheten, till exempel i samband med toxinfrågeställningar rörande ricin. 

Nyttan uppnås genom en tät dialog med myndigheter inom krisberedskapssystemet. Resultat 

kommer att publiceras som användarnära rapporter (FOI Memo) och publikationer i 

internationell vetenskaplig litteratur. Vidare avser projektet att presentera publicerade 

forskningsresultat och resultat från mindre studier vid konferenser. 

Projektet har ett utvecklat kontaktnät som innefattar ansvarsmyndigheter inom det civila 

krishanteringssystemet (Livsmedelsverket, SVA, SKL och RMV). 

3.11.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Behovet av otvetydiga exponeringsmarkörer för klorgasexponering (bevis på att en 

klorgasexponering har ägt rum) har gjorde att ett arbete att söka efter nya markörer 

påbörjades under 2014. När klorgas löser sig i lungans vattenfilmer så bildas i huvudsak 

vattenlösliga nedbrytningsprodukter som saltsyra och underklorsyrlighet (hypoklorit). 

Dessa försvinner snabb i kroppen och de är inte heller specifika för klorgas utan de finns i 

låg halt i kroppen även utan klorgasexponering. Däremot kan additionsprodukter bildas 

mellan klorgas och kroppsegna ämnen som lipider i lungornas epitelceller. Med 

högupplösande masspektrometri har klorinnehållande ämnen i prover av lungsköljvätska 

från klorgasexponerade försöksdjur sökts förutsättningslöst. Två mycket intressanta 

kandidater upptäcktes under våren 2015 och fortsatta studier har inriktats på dessa. Projektet 

har därefter framgångsrikt identifierat den kemiska strukturen på dessa 

exponeringsmarkörer. Identifieringen av de kemiska strukturerna baseras på högupplösande 

masspektrometriska analyser och har verifierats med syntes av referenssubstanser. Vidare 

har tidsstudier utförts i syfte att undersöka hur länge som markören finns kvar i lungan. 

Dessa tyder på att det går att påvisa exponeringen i minst 48 timmar men en fortsatt 
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utveckling av mätmetoden pågår och målet är att möjliggöra mätning en vecka efter 

exponering. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Åstot, C. (2015) Årsrapport - Analys av riskkemikalier för behov inom civil krisberedskap. 

FOI Memo 5590. 

Ahlinder, L., m.fl. (2015) Chemometrics comes to court: evidence evaluation of chem-bio 

threat attacks. J. of Chemometrics 29(5): 267-276.  

3.11.4 Fortsättning och trender inom området 

Arbetet med exponeringsmarkörer för klorgas kommer att stå i fokus för det framtida 

arbetet. Projektets resultat har fått stor uppmärksamhet, bland annat inom sfären kring 

OPCW. Klorgas har hamnat i fokus efter kemiska händelser i internationella konflikter, t.ex. 

i Syrien, där misstänkt användning av klorgas i krigshandlingar har misstänkts. Målet är att 

snabba på utvecklingen av färdiga metoder, eventuellt genom internationellt samarbete. 

3.12 Analys av biomarkörer 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2016 

3.12.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Målet med projektet, tillsammansmed den verksamhet som bedrivs inom det UD-

finansierade projektet C-verifikation + biomarkörer, är att bygga upp kunskap och 

kompetens inom området kemisk analys av markörer för kemiska stridsmedel i 

biomedicinska prover (vävnad, blod och urin). Syftet är att kunna förse Försvarsmakten och 

det omgivande samhället med stöd, expertis och laborativ förmåga i händelse av incident 

där kemiska stridsmedel eller relaterade substanser använts. Eftersom kemiska stridsmedel 

snabbt omvandlas i kroppen kan identifikation av biomarkörer vara det enda sättet att 

retrospektivt verifiera exponering. 

3.12.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Nyttan med projektet är en förbättrad förmåga att verifiera kemiska stridsmedel och 

relaterade ämnen i biomedicinska prover. Genom att utveckla bättre och snabbare metoder 

för analys av biomarkörer kan beredskapen för exponeringskontroller förbättras. 

Det arbete som genomförts i detta projekt samt i C-verifikationsprojekten (som finansieras 

av UD) är en förutsättning för att FOI otvetydigt ska kunna analysera markörer för olika 

typer av kemiska stridsmedel i autentiska prover som vävnad, blod och urin och därmed en 

förutsättning för att vi ska kunna få biomedicinska analysuppdrag av OPCW avseende 

misstänkt användning av kemiska stridsmedel. 

3.12.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under 2015 har FOI genom litteraturstudier sammanställt kunskap om befintliga markörer 

för fosfororganiska nervagens och skapat en översikt över vilka metabolomikmetoder som 

kan användas inom detta forskningsområde. Vår slutsats är att det finns fullgoda publicerade 

analytiska metoder för retrospektiv analys av exponeringsmarkörer för många 

fosfororganiska nervagens. Det kan finnas utrymme för nya biomarkörer, både 

exponeringsmarkörer och effektmarkörer, och för att identifiera dessa kan metabolomik-

metoder vara användbara. Metabolomik-studier kan även användas för att få en ökad 

förståelse för de metaboliska effekter som exponering för kemiska stridsmedel medför (t.ex. 
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sambandet mellan inflammation och nervskador och den direkta påverkan på 

signalsubstanser i nervsystemet). 

Utdrag ur produktion 2015: 

Hemström, P. och Rattfelt Nyholm, J. Biomarkers and metabolomics as tools for 
investigating nerve agent exposure. A literature survey. FOI-R--4208--SE. 

3.12.4 Fortsättning och trender inom området 

Under 2016 kommer arbetet fokuseras på att förbättra vår förmåga att analysera biomarkörer 

för nervagens. Specifikt kommer en immunomagnetisk metod för isolering av 

butyrylkolinesteras att sättas upp och verifieras. 

3.13 Analys av biologiska ämnen 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2015-2017 

3.13.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Det långsiktiga målet är att utveckla sekvensbaserad metodik som kan identifiera alla 

mikroorganismer i ett prov, inklusive alla patogener, och använda denna information som 

bas för att göra riskklassificering av hur farligt innehållet i provet är för människors eller 

djurs hälsa.  

Arbetet i projektet under 2015 kan delas in i följande delar: (1) Fortsatt utveckling av 

European Biodefence Laboratory Network (EBLN); (2) Utveckling av metagenomik för 

identifiering av B-agens i miljöprover; (3) Bedömning av farligheten av innehållet i ett prov 

och spåra ursprunget genom att applicera innovativa teknologier; (4) Identifiering, typning 

och identifiering av subtyper av harpestbakterien i syfte att utveckla fältdiagnostisk förmåga 

för identifiering. 

3.13.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet skall leda till en ökad kunskap hos FOI för i) uppfyllandet av FOI:s reach back 

funktion mot FM, ii) att stödja FM i dess framtida tekniska utveckling för analyser av B-

agens som kan betraktas som antagonistiska hot, och iii) att förbättra det civila samhällets 

samlade laboratorieförmåga. 

Den kunskap som byggs upp genom forskning inom ramen för detta projekt kommer, 

förutom publicerbar forskning, också att bidra till kundnytta genom inspel till andra projekt 

inom CBRN-anslaget med anknytning till CBRN-händelsekedjan. Samverkan sker främst 

med projektet Laboratorieberedskap och genom detta även med det civila nätverket Forum 

för BeredskapsDiagnostik (FBD). 

Tyngdpunkten i projektet är att utveckla framtidens identifieringsmetoder för direkt 

identifiering av patogener i miljöprover samt utveckling och framtagande av underlag för 

forensiskt bevisvärde i utförda laboratorieanalyser. Detta kommer försvarsmakten och det 

civila samhället tillgodo på tre till fem års sikt. 

3.13.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Projektet har under 2015 i stort följt den uppsatta planen för projektperioden. Fyra delmål 

formulerade för 2015: i) Fortsatt samverkan inom EBLN (samverkan EDA, kategori A) ii) 

Utveckling av metodik för källspårning av mikrobiell förorening i vatten (samverkan MSB 

2:4) iii) Bedömning av farligheten av innehållet i ett prov genom applicering av innovativa 
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teknologier (samverkan EDA, kategori A) iv) Identifiering och typning av subtyper av 

harpestbakterien i syfte att utveckla fältdiagnostisk förmåga för identifiering (samverkan 

NORDEFCO). Av dessa har delmål iii) blivit försenat och kommer inte att påbörjas förrän 

2016 pga. partnerbyten och med detta associerade kontraktsskrivningsproblem. 

Verksamheten inom projektet genomförs i huvudsak genom långsiktig behovsinriktad 

forskning, omvärldsanalys, internationellt och nationellt samarbete. Helgenom-

sekvensering och amplikonsekvensering är för närvarande de kraftfullaste metoderna att 

särskilja olika närbesläktade B-agens från varandra och för att härleda ursprung. Därför 

fokuserar detta projekt på att nyttja kraften i de nya sekvenseringsteknikerna. På grund av 

den omställningsprocess som skett på FOI under 2015 har kompetens inom sekvensering 

och tolkning av sekvensresultat minskat kraftigt. Omställningsprocessen har t.ex. inneburit 

att vi inte kunnat leverera några resultat inom ett ytterligare av samfinansierat projekt 

(”Förorenat Bevattningsvatten” samfinansierat av Analys av biologiska ämnen). 

Omställningsprocessen kommer fortsatt att få återverkningar i resultatleveranser inom detta 

projekt också för nästkommande år, eftersom återbyggandet av kompetensen kommer att ta 

tid.  

Resultaten visar tydligt på nya möjligheter att källspåra mikrobiella föroreningar i vatten. 

Denna kompetens är viktig för att spåra eventuella sabotage av dricksvatten, men också för 

att säkerställa kvaliteten på dricksvatten i allmänhet, som är en viktig samhällsresurs. Vidare 

visar också verksamheten behovet och nyttan av referensmaterial, både stamkollektioner 

och genomreferensdata, för upprätthållande av reach back men också för att öka förmågan 

att skilja naturliga sjukdomsutbrott från avsiktlig spridning av smittämnen. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Afset, J-E., Wik-Larssen, K., Bergh, K., Lärkeryd, A., Sjödin, A., Johansson, A., Forsman, 

M. 2015. Phylogeographic pattern of Francisella tularensis in a nationwide outbreak of 
tularaemia in Norway, 2011. Euro-Surveillance. 20(19):21125. 

Sissonen, S., Rossow, H., Karlsson, E., Hemmilä, H., Henttonen, H., Huitu, O., Isomurs, 

M., Kinnunen, PM., Pelkola, K., Tarkka, E., Myrtennäs, K., Nikkari, S., Forsman, M. 2015. 

Phylogeography of Francisella tularensis subspecies holarctica in Finland, 1993-2011. 

Infectious Dis. 47:(10):705-710. 

Karadenizli, A., Forsman, M., Taner, M, Şimşek, H., Öhrman, C., Myrtennäs, K., Lärkeryd, 

A., Johansson, J., Özdemir, L., Sjödin, A. 2015. Genomic analyses of Francisella tularensis 

strains confirm disease transmission from drinking water sources, Turkey, 2008, 2009 and 
2012. Euro-Surveillance. 20(21):21136. 

Özsürekci, Y., Birdsell, DM., Çelik, M., Karadağ-Önzel, E., Johansson, A., Forsman, M., 

Vogler, AJ., Keim, P., Mehmet, C., and Wagner, DM. 2015. Diverse Francisella tularensis 

strains cause oropharyngeal tularemia in Turkey. Emerg. Inf. Dis. 21:173-175.  

3.13.4 Fortsättning och trender inom området 

Verksamheten fortsätter under 2016 med följande aktiviteter och delmål  

Delprojekt 1. Ökat den transnationella förmågan att särskilja avsiktlig antagonistisk 

användning av B-agens från naturlig smitta genom samverkan inom det avtalsbundna EDA-

projektet ”European Biodefence Laboratory Network (EBLN)”. EBLN avslutas under 2016 

Delprojekt 2. Bedömning av farligheten av innehållet i ett prov och spåra ursprunget genom 

att applicera innovativa teknologier, i detta fall den allra senaste tekniken för 

djupsekvensering. Samverkan sker inom det kontraktsbundna EDA-projektet 

”B2Forensics”. Detta projekt delfinansieras under EDA ”Innovative Concepts and 

Emerging Technologies (ICET), topic criminology and bioterrorism”, och löper under två 

år, 2016-2017. 
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Delprojekt 3. Identifiera metoder och markörer som urskiljer och specificerar olika typer 

av mikrobiella föroreningskällor i vatten. Samverkan med Livsmedelsverket, SVA, SLU, 

SJV och Folkhälsomyndigheten sker inom ramen för 2:4-beredskapsprojektet ”Förorenat 

Bevattningsvatten” som löper 2015-2017 

Delprojekt 4. Identifiering, typning och identifiering av, i de nordiska länderna 

förekommande, subtyper av harpestbakterien i syfte att utveckla fältdiagnostisk förmåga för 

identifiering och att implementera ny metodik. Avtalsbundet NORDEFCO-samarbete 2015-

2017.  

Ytterligare delprojekt tillkommer som medfinansieringsprojekt under 2016 beroende på 

utfall av olika ansökningar inom anslag 2.4 krisberedskap, samt nationella och 

internationella forskningsfinansiärer. 

3.14 Laboratorieberedskap B 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2015 - 2017 

3.14.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Det övergripande målet är att projektet skall stärka FOI:s bidrag till svensk 

laboratorieberedskap inom B-området.  

Arbetet i projektet under 2015 kan delas in i följande delar: (1) Utveckla grund-kompetensen 

och infrastruktur så att FOI kompletterar övriga myndigheter inom Forum för 

BeredskapsDiagnostik (FBD). (2) Utveckla provtagningsmetodik på vatten som möjliggör 

provtagning av så stor volym att även mikroorganismer som förekommer i ett fåtal celler 

kan samlas in och identifieras. (3) Etablera rutiner och instrument för att kunna utföra s.k. 

NGS (nästa generations DNA sekvensering)-analys på FOI. 

Frågeställningar som projektet skall försöka besvara:  

 Hur skall FOI utveckla och vidmakthålla infrastruktur, kvalitetssystem, och 

utrustning som krävs för laboratoriesamverkan inom nationell 

beredskapsdiagnostik (FBD)? 

 Hur skall ett fåtal celler i en stor volym vatten samlas in och påvisas?  

 Vilka rutiner och instrumentering krävs för att kunna utföra nästa generations DNA 

sekvensering(NGS) på FOI? 

3.14.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

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. Kunskapen som genereras ska även i tillämpliga delar kunna stödja 

Försvarsmakten. 

FOI deltar i nätverket Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD) och bidrar därigenom till en 

stärkt svensk beredskapsförmåga avseende identifiering av smittsamma ämnen. Kunskapen 

som byggs upp avseende provtagningsmetodik på vatten ska även kunna utgöra en viktig 

resurs vid utvecklingen av vattenprovtagning inom Försvarsmakten. 

3.14.3 Framkomna resultat/slutsatser 

FOI har fortsatt att stärka beredskapsförmågan avseende identifiering av riskklass 3 

organismer genom samverkan inom Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD). Detta nätverk 

har fortsatt att utvecklas och under 2015 har det har även utvecklats en realtids-PCR metod 
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för Yersinia spp. inom nätverket. Under 2015 har ett arbete inom FBD bidragit till etablering 

av ett nordiskt nätverk för diagnostik av högpatogena agens i prov från människor, djur, 

miljö och livsmedelskedjan. Det bildade nordiska nätverket består av en kommitté med två 

medlemmar från varje deltagande land.  

 

Vi har sedan tidigare satt upp en ultrafilteringsmetod (UF) för koncentrering av riskklass 3-

agens. För att etablera metoden och vidareutveckla den till att bli en säker och tillförlitlig 

provtagning använde vi oss av bakterien Francisella tularensis i en serie studier där vi bland 

annat studerade elueringsförfarandet och detektionsgränsen i dricksvatten. FOI har 

utvärderat en ny nukleinsyradetektionsmetod, droplet digital PCR (ddPCR). 

Ultrafiltreringsmetoden har utvärderats med dricksvatten och nästa steg blir att studera hur 

råvattens (naturligt vatten) turbiditet (grumlighet) påverkar filtrens kapacitet samt de 

efterföljande analyserna.  

FOI har etablerat NGS (nästa generations DNA sekvensering)- analyser i verksamheten. 

Denna teknik, Illuminas MiSeq-plattform, användas idag vid analys av sällanprover med 

misstänkt CBRN innehåll. Vi har utvärderat den första kommersiella nanoporsekvenatorn - 

MinION (Oxford Nanopore Technologies) - en portabel sekvenator som kopplas till en dator 

via USB. Vi har med denna teknik framgångsrikt läst ihop flera Francisella-genom som har 

publicerats i vetenskaplig tidskrift. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Karlsson, E., Lärkeryd, A., Sjödin, A., Forsman, M. and Stenberg, P. 2015. Scaffolding of a 

bacterial genome using nanopore sequencing. Nature Scientific Reports 5:11996. 

Karlsson, L., Wikström, P., Lindgren, P., Byström, M. Digital PCR - En sammanställning 

av fyra aktörer. (2015) FOI-D--0645--SE. 

3.14.4 Fortsättning och trender inom området 

Verksamheten fortsätter framgent med en utvärdering av ultrafiltreringsmetodens 

användning för råvatten (naturligt vatten). Dessutom kommer studier att utföras av hur 

råvattnets turbiditet (grumlighet) påverkar filterkapaciteten och efterföljande analyser. 

Därefter utveckla provupparbetningsmetoder av filtereluat för anrikning av viabla celler 

eller DNA/RNA koncentrering och sedan utvärdera ny teknik för efterföljande analyser. 

Förmågan att kunna utföra analyser med hjälp av NGS och andra sekvenseringsbaserade 

tekniker är viktig för att kunna stärka FOIs roll som en nationell operativ resurs. FOI 

fortsätter dessutom att utveckla och utvärdera nanoporsekvensering och liknande tekniker, 

med målet att kunna utföra snabb detektion och källspårning av patogena organismer i fält. 

3.15 Mätning av radioaktiva ämnen och kärnämnen 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2013-2015 

3.15.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Den övergripande målsättningen med projektet är att driva och utveckla en nationell 

expertresurs rörande kvalitativ och kvantitativ mätning och karaktärisering av radioaktiva 

ämnen och kärnämnen. Projektet skall bedriva forskning som genererar metoder som är 

relevanta för en nationell förmåga inom nukleär forensik, samt för nationellt strålskydd, 

inkluderande FM:s behov, och som bidrar till en ökad förståelse kring grundläggande 

metrologi inom mätningar av radioaktiva ämnen och kärnämnen  

Frågeställningar som projektet försöker besvara inkluderar följande:  
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 Forskningsdelen inom projektet har till syfte att vidareutveckla förmågan att mäta 

radionuklider som är relevanta ur nukleärforensisk synvinkel såväl som ur 

strålskyddssynpunkt.  

 Metodik för att karaktärisera kärnämnen och andra radioaktiva ämnen med 

avseende på icke-radioaktiva signaturer studeras och utvecklas.  

 Utöver dessa finns frågeställningar kring hur man på ett mer effektivt och bättre 

sätt kan mäta radionuklider och kärnämnen. 

3.15.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Den forsknings- och metodutveckling som bedrivs ska utgöra en direkt nytta för det civila 

krishanteringssystemet och FM genom att man erhåller metoder som är lämpade för olika 

situationer och olika behov. Detta innebär att man får förbättrad och relevant information 

efter en händelse så att man kan fatta välgrundade beslut i frågor rörande radioaktiva ämnen 

och kärnämnen där mätningar är en fundamental del av beslutsunderlaget.  

Genom att bedriva forskning och metodutveckling kring mätmetodik, inklusive 

mätprocesser, erhålls en förbättrad kunskap kring möjligheter och begränsningar med olika 

metoder. Eftersom det ger en fördjupad insikt i mätprocesser, d.v.s. de olika delarna i 

mätmetoder, kan förbättrade metoder tas fram som är bättre lämpade för olika situationer 

(fit-for-purpose), alternativt kan befintliga metoder värderas bättre med avseende på 

levererade resultat. Resultaten från projektet nyttiggörs alltså dels genom att FM erhåller 

relevanta mätmetoder, dels att det nationellt finns en mätteknisk expertresurs som kan 

användas vid nuclear security-händelser såväl som efter kärnkraftsolyckor. 

3.15.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under 2015 har sju artiklar publicerats/accepterats efter vetenskaplig granskning, samt två 

forskningsrapporter i FOI:s R-serie: 

Lagerkvist, P., Tovedal, A., Ramebäck, H.: Determination of 226Ra in water using ICP-

SFMS with 223Ra as yield tracer, FOI-R-4193-SE, December 2015. 

Lagerkvist, P., Vesterlund, A., Ramebäck, H.: Method implementation for the determination 

of the production date of uranium-rich materials, and participation in the inter-laboratory 

comparison REIMAP-22, FOI-R-4104-SE, October 2015. 

Holmgren, S., Tovedal, A., Björnham, O., Ramebäck, H.: Time optimization of 90Sr 

measurements: Sequential measurement of multiple samples during ingrowth of 90Y, Appl. 

Rad. Isot., In press, 2016. 

Vesterlund, A., Chernikova, D., Cartemo, P., Axell, K., Nordlund, A., Skarnemark, G., 

Ekberg, C., Ramebäck, H.: Characterization of strong 241Am sources, Appl. Rad. Isot., 99, 

162, 2015. 

Dessa fyra arbeten rör olika mätmetoder. I det första arbetet beskrivs en metodik för mätning 

av 226Ra med masspektrometri. Det andra arbetet avhandlar mätning av produktionsdatum 

för uran, vilket är en viktig signatur i en nukleärforensisk undersökning. Det tredje arbetet 

beskriver hur mätning av 90Sr kan effektiviseras genom optimering. I det fjärde arbetet 

beskrivs mätning av olika signaturer (ålder, andel 243Am samt Na) i starka 241Am-strålkällor. 

Ramebäck, H., Jonsson, S., Allard, S., Ekberg, C., Vidmar, T.: A laboratory exercise on 

systematic effects in gamma spectrometry, J. Radioanal. Nucl. Chem., 304, 467, 2015. 

Jonsson, S., Vidmar, T., Ramebäck, H.: Implementation of calculation codes for corrections 

of systematic effects in measurement laboratories, J. Radioanal. Nucl. Chem., 303, 1727, 

2015. 
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Vidmar, T., Camp, A., Hurtade, S., Jäderström, H., Kastlander, J., Lépy, M-C., Lutter, G., 

Ramebäck, H., Sima, O., Vargas, A.: Equivalence of comoputer codes for calculation of 
coincidence summing correction factors- Part II, Appl. Rad. Isot., In press, Jan 2016 

Ramebäck, H., Lagerkvist, P., Holmgren, S., Jonsson, S., Sandström, B., Tovedal, A., 

Vesterlund, A., Vidmar, T., Kastlander, J.: On the accuracy of gamma spectrometric isotope 

ratio measurements of uranium, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A, In press, Jan 2016 

Ovanstående arbeten har rört korrektioner för systematiska effekter inom gamma-

spektrometri. Utan dessa korrektioner kan, för vissa mätuppställningar, mätresultaten att 

vara behäftade med stora fel. De två första arbetena har berört kalibrering i 

gammaspektrometri med syfte att erhålla en felfri kalibrering. Det tredje arbetet har 

behandlat olika algoritmer för beräkning av korrektionsfaktorer för -X koincidens-

summation. I det fjärde arbetet har systematiska effekter vid mätning av isotopkvoter i uran 

med gammaspektrometri belysts. Efter korrektion visade det sig att mätresultaten stämmer 

mycket bra med referensvärden. 

Hedman, A., Bahar-Gogani, J., Granström, M., Johansson, L., Andersson, S.J., Ramebäck, 

H.: Characterization of HPGe detectors using Computer Tomography, Nucl. Instr. Meth. 

Phys. Res. A., 785, 21, 2015 

I ovanstående arbete beskrivs karaktärisering av HPGe-detektorer, vilket är viktig för semi-

empiriska kalibreringar. Specifikt har avståndet mellan detektorkristall och detektorns s.k. 

fönster mätts, dels när detektorn är vid rumstemperatur, dels när den är kyld vid sin normala 

arbetstemperatur. Arbetet visar på en signifikant skillnad i avstånd vid de två 

temperaturerna. 

3.15.4 Fortsättning och trender inom området 

Trender inom området innefattar bl.a. metoder för att jämföra materialegenskaper 

(signaturer) med exempelvis signaturer hos kända material, vilket kan vara material som 

finns och normalt hanteras inom en stat. För Sveriges del kan det t.ex. vara uranmaterial 

som hanteras vid bränsletillverkning samt inhemska strålkällor. En förutsättning för detta är 

att dessa signaturer finns analyserade och möjliga att tillgå i en nationell databas (National 

Nuclear Forensic Library) eller att man kan modellera hur signaturer förändras i exempelvis 

tillverknings-processer. Om ett material beslagtas i en stat kan man då jämföra signaturer i 

det beslagtagna materialet med material, eller med resultat från mätningar på material, i 

databasen. På så sätt kan man utröna om det beslagtagna materialet möjligen är inhemskt 

eller om det härrör sig om material från annan stat. 

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.  

3.16 Fysiskt skydd C 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014–2015 

3.16.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Inom projektet byggs en långsiktig kompetens inom området personligt fysiskt skydd upp 

för att tillgodose Försvarsmaktens och FMV behov av rådgivning och stöd, samt provning 

och utvärdering av kommersiellt tillgänglig skyddsmateriel. Långsiktigt skall projektet 
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Fysiskt skydd-C bidra till att förbättra och utveckla det personliga fysiska skyddet mot 

CBRN-ämnen, samt öka förståelsen för skyddets användningsområden och begränsningar.  

Följande frågeställningar behandlas inom projektet: 

 Kunskap om C-stridsdräktsmaterialets skydd mot gasformiga industrikemikalier 

(TIC). 

 Förslag utarbetas på provningar, m.m. som kan utföras för att verifiera  

C-skyddskrav, t.ex. i en kravspecifikation (TTEM) vid upphandling av en  

C-stridsdräkt/C-skyddsdräkt. 

 Kunskap om inverkan av omgivningsfaktorer, främst luftfuktighetens, på 

genombrott av gasformiga TIC på aktivt kol.  

 Jämförelse mellan helsystemtester av skyddsdräkter i kammare och i fält.  

Projektet är avgränsat till att i huvudsak innefatta skyddskläder och skyddsmaterial mot 

kemikalier samt aktivt kol där verksamheten är i uppstartsfas. Aerosol- och B-frågor har 

endast att berörts översiktligt och kollektiva skydd, skyddsmasker samt RN-frågor berörs 

inte alls. 

3.16.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Inom projektet skall en långsiktig kompetens inom området fysiskt skydd byggas upp, som 

ska bidra till en ökad förståelse för hur det personliga fysiska skyddet mot CBRN-ämnen 

kan förbättras och utvecklas. Arbetet i projektet skall, till stöd för Försvarsmakten och civil 

krisberedskap, ge kunskap om dagens och morgondagens civila såväl som militära 

personliga skyddsutrustning, dess för- och nackdelar samt begränsningar.  

Nyttan nås dels genom egen forskning inom området, omvärldsbevakning och dels genom 

internationellt samarbete. I dagsläget finns ett internationellt samarbete med vår 

systerorganisation Dstl i Storbritannien. Den nya inriktningen inom projektet, i och med 

uppstart av forskning kopplat till aktivt kol 2016, förväntas generera kunskap som blir av 

stor vikt vid framtida inköp av nytt andningsskydd med filter.  

Genom deltagandet i NATO:s Personal Protection Panel används projektet uppbyggda 

kunskap samtidigt som kunskap om NATOs och NATO-ländernas syn på området erhålls. 

NATO-arbetet sker i nära samarbete med Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC). 

Uppnådda resultat överförs till FM och civila myndigheter genom rapporter, rådgivning, 

m.m. Framkomna resultat skall där så är möjligt presenteras på seminarier, konferenser eller 

symposier. Projektets kontaktpersoner bjuds in till diskussioner samt till att delta i möten 

som rör projektet. 

3.16.3 Framkomna resultat/slutsatser 

En metod har utvecklats för att mäta genombrott av gasformiga industrikemikalier på 

skyddsmaterial. I förlängningen är det tänkt att den ska kunna användas för att utarbeta 

prediktionsmodeller för att kunna bestämma genombrott av gasformiga TIC på skydds-

material, utan att experimentellt prova det.   

Utdrag ur produktionen 2015:  

Thunéll, M., Andersson, P-O., Arnoldsson, K., Claesson, O., Fredman, A., Hägglund, L., 

Tjärnhage, T., Thorpsten, J., Wingfors, H., Örebrand, L.: Fysiskt skydd 2014-2015, 

Slutrapport. FOI-R--4207—SE. 

Arnoldsson, K., S. Danielsson, M. Thunéll: A method for evaluating aerosol leakage 

through the interface between protective suits and full face respirators. J Occup Environ 

Hyg. 2015 Dec. 22:1-34. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26695112
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26695112
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3.16.4 Fortsättning och trender inom området 

Kommande år kommer fokus i projektet att vridas än mer mot filter och filtrerings-principer 

än det varit tidigare, bl.a. kommer studier av inverkan av omgivningsfaktorer på aktivt kol 

att intensifieras. Helsystemtester kommer att vidareutvecklas och jämföras med försök i 

provningskammare. 

Utveckling i världen på materialsidan sker i många spår världen över. Genom omvärlds-

bevakning kommer delar som är intressanta ur ett förbättrat CBRN-skydd/lägre 

belastningsperspektiv att följas. 

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.  

3.17 Effekter av toxiska kemikalier 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2016 

3.17.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektets målsättningar är att: 

 Identifiera risker för akuta och långvariga effekter efter inhalation av alkylerande 

ämnen och kondenserade gaser (klorgas, ammoniak och svaveldioxid) samt att även 

utvärdera behandlingsstrategier för att motverka dessa hälsoskadliga effekter. 

 Identifiera biomarkörer för akuta och långvariga effekter av lungskadande ämnen. 

I förlängningen kommer kandidatmarkörer att valideras för användning vid 

diagnostik av kemisk lungskada. 

 Utreda hälsoriskerna vid exponering för extremt små luftburna partiklar (t.ex. 

nanopartiklar) i aerosolform. Under kommande år avses även de biologiska 

effekterna av sådana partiklar som bärare för toxiska kemiska ämnen att studeras. 

 Bevaka internationell utveckling inom toxikologi för bedömning av nya kemiska 

hot. 

Frågeställningar som projektet skall försöka besvara är:  

 Vilken risk finns för långtidseffekter av kemiska exponeringar och hur kan sådana 

effekter diagnostiseras och motverkas? 

 Vilka biomarkörer kan användas för identifiering av skadade individer vid kemiska 

masskadehändelser och kan dessa markörer vara vägledande för medicinska 

insatser? 

 Vilka hälsorisker föreligger vid lungexponering för små partikulära ämnen och 

kemiska ämnen bundna till partiklar? 

 Vilken betydelse har internationell kunskapsutveckling i toxikologi för 

identifiering av kemiska hot och risker? 
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3.17.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Den kompetens och erfarenhet som grundläggs i projektet genererar nytta i form av bl.a.: 

 Kunskapsstöd till Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC), 

FM och MSB inom området toxiska effekter och medicinskt omhändertagande vid 

exponering för kemiska stridsmedel och toxiska industrikemikalier. 

 Toxikologiskt kunskapsstöd vid FOI:s bedömningar av nya kemiska hot för 

Försvarsdepartementet och UD. Utvärdering av hälsorisker vid exponering för 

partikulära ämnen och toxiska ämnen bundna till partiklar för FM. 

 Toxikologiskt kunskapsstöd vid beräkningar av skadeutfall i samband med 

spridning av farliga ämnen, samt vid utbildning i konsekvensbedömningar av 

kemiska olyckor för MSB och FM. 

Projektets verksamhet genererar en bred toxikologisk kompetens vilket är förutsättningen 

för att kunna stödja bl.a. Socialstyrelsen, MSB och FM. Projektet bidrar internt med 

toxikologisk kompetens till projekten Effektmodeller, BC-hot, Kemisk analys av 
riskkemikalier- för civila samhällets behov samt även med toxikologiska analysmetoder till 

projektet Kemiska hälsorisker vid internationella insatser.  

Kunskapen om effekter av högtoxiska kemikalier möjliggör deltagande i NATO:s 

arbetsgrupper för medicinska C-frågor samt i EU-nätverk för förbättrad beredskap vid 

kemiska masskadehändelser. Forskningen nyttiggörs också genom fortlöpande skriftlig och 

muntlig rapportering av resultat samt redovisning av omvärldsbevakning. 

3.17.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Projektet har under 2015 främst varit inriktat mot forskning om toxiska effekter efter 

inandning av klorgas och svaveldioxid. Resultaten visar att klorskadorna inte enbart är 

begränsade lokalt till lungan utan även orsakar systemiska effekter i blodcirkulationen. 

Utvärdering av olika behandlingsstrategier tyder på att skadorna efter klorgasexponering är 

mycket svårbehandlade. Till skillnad från klorgasskadorna pekar de inledande studierna 

med svaveldioxid på hälsoskadliga effekter som försämras progressivt över tid. Under året 

har även en provtagningsmetod för utandningsluft från råtta utvecklats för att möjliggöra 

analyser av markörer för lungskada. I samarbete med projektet ”Kemisk analys av 

riskkemikalier- för civila samhällets behov” har en klorgasspecifik exponeringsmarkör 

identifierats i lungsköljvätska som har potential att kunna utgöra bevisning i brott mot 

kemvapenkonventionen i framtiden. 

Under 2015 har små, industriellt framställda, metalloxidpartiklar (titandioxid och järnoxid) 

använts för att närmare kunna kartlägga effekter på immunförsvar och blodkärlssystem. 

Resultaten visar att inandade partiklar av nanostorlek skapar en långvarig inflammation i 

både lungor och lymfkörtlar och kan distribueras ut i kroppen. Studierna visar att partiklar 

som når blodcirkulationen kan inducera proppbildning och öka kärlens genomsläpplighet. 

Under året har ett förenklat modellsystem utvecklats för försök i plastbrunnar3 som ska 

underlätta studier av blodkärlseffekter. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Wigenstam, E., Koch, B., Bucht, A., Jonasson, S. “N-acetyl cysteine improves the effects of 

corticosteroids in a mouse model of chlorine-induced acute lung injury”. Toxicology. 2015 

Feb 3; 328:40-7, FOI-S--4970—SE. 

Gustafsson, Å., Bergström, U., Ågren, L., Österlund, L., Sandström, T. and A. Bucht. 

“Differential cellular responses in healthy mice and in mice with established airway 

                                                 
3 Försök utförs på plastplattor med 12-96 brunnar/platta. 
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inflammation when exposed to hematite nanoparticles”. Toxicology and Applied 

Pharmacology. 2015 288; 1–11, FOI-S--5206—SE. 

Ahlinder, L., Henych, J., Wiklund Lindstrom, S., Ekstrand-Hammarstrom, B., Stengl, V. 

and L. Osterlund. “Graphene oxide nanoparticle attachment and its toxicity on living lung 
epithelial cells” RSC Advances. 2015 5; 59447–59457, FOI-S--5106—SE. 

Ekstrand-Hammarstrom, B., Hong, J., Davoodpour, P., Sandholm, K., N. Ekdahl, K., Bucht, 

A. and B. Nilsson “TiO2 nanoparticles tested in a novel screening whole human blood 
model of toxicity trigger adverse activation of the kallikrein system at low concentrations”. 

Biomaterials. 2015 51; 58-68, FOI-S--5245—SE. 

3.17.4 Fortsättning och trender inom området 

Under 2016 kommer fokus att ligga på studier av akuta och långvariga skador efter 

inandning av ammoniak och svaveldioxid samt behandlingsstrategier för att motverka dessa. 

Fortsatt metodutveckling för i första hand analys av skademarkörer i blod och 

lungsköljvätska och validering av analysmetoden för utandningsluft. Genom jämförande 

studier mellan ammoniak, svaveldioxid, klorgas respektive senapsgas avser vi utvärdera 

skillnader i hälsoeffekter, generaliserbarhet i behandlingsstrategier samt specificitet hos 

biomarkörer för olika typer av kemiska lungskador.  

Under det kommande året avser vi att vidareutveckla nya analysmetoder och modeller för 

inhalationsexponering och blodkoagulationsstudier som möjliggör förbättrade 

hälsoriskbedömningar av små partiklar. Studier av partiklar som bärare för toxiska kemiska 

ämnen och som komponenter i luftprov från olika miljöer ska utvärderas i samarbete med 

projektet ”Kemiska hälsorisker vid internationella insatser”. 

3.18 Skyddsaspekter på kemiska hot 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2016 

3.18.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Kemiska vapen i form av nervgaser kvarstår som ett allvarligt hot, där exponering för 

mycket små mängder kan få allvarliga och svårbemästrade konsekvenser. Vår förmåga att 

minimera risken för livshotande skador försämras av otillräcklig kunskap om hur nervgaser 

tas upp i kroppen vid exponering och hur tillgängliga medicinska motmedel ska användas 

mest effektivt.  

Projektet Skyddsaspekter på kemiska hot eftersträvar: 

 Kunskapsuppbyggnad för förbättrad förmåga att bedöma toxiska effekter och 

effektivitet av medicinska motmedel vid exponering för nervgaser, främst till stöd 

för FM (FöMedC/SkyddC) och Socialstyrelsen. 

 Metodutveckling för möjliggörande av validering och optimering av medicinska 

motåtgärder vid nervgasexponeringar med målsättningen att skapa ökad operativ 

förmåga i frågor om personsanering och medicinska motmedel.  

 

Projektmål 2015:  

1. Genomföra studie av vilka kemiska egenskaper som bestämmer den 

hudpenetrerande förmågan hos nervgaser.  

2. Genomföra utvärdering av personsaneringsmedlet RSDL vid hudexponering för 

nervgasen VX. 
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3. Studera möjligheten att ge medicinska nervgasmotmedel genom hudupptag. 

4. Genomföra validering av den ex vivo-modell som används för studier av 

krampreaktioner i andningsvägarna samt beskriva hur den kan användas för att 

utvärdera medicinska motmedel. 

3.18.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet nyttiggörs genom att till stöd för FM och Socialstyrelsen öka kunskapen om hur 

nervgaser tas upp i kroppen efter exponering och hur tillgängliga medicinska motmedel ska 

användas mest effektivt för att minimera risken för livshotande skador. I projektet byggs 

grundläggande toxikologisk kunskap upp som möjliggör förmåga att tyda symptom på 

nervgasförgiftningar. Den kunskap som genereras i projektet sprids till Försvarsmakten 

genom muntliga föredragningar, arbetsmöten och skriftliga rapporter. Till civila 

myndigheter delges kunskap framförallt till Socialstyrelsen via kunskapscentrum för 

katastroftoxikologi. Nydanande forskningsresultat publiceras i internationella vetenskapliga 

tidskrifter. 

Projektet är av särskilt stor betydelse för det bilaterala utbytet med Dstl (Storbritannien) 

samt det trilaterala samarbetet med TNO (Nederländerna) och DRDC (Kanada) inom 

området medicinskt skydd vid förgiftning med nervgaser. 

3.18.3 Framkomna resultat/slutsatser 

De viktigaste slutsatserna av forskningen 2015 är följande: 

1. Organofosfaters vatten- och fettlöslighet har stor betydelse för den hudpenetrerande 

förmågan. 

2. Tillsats av vatten på kontaminerad hud kan öka hudpenetrationen av koncentrerade 

organofosfater. Dock är spädda organofosfater mer lättsanerade än koncentrerade 

substanser. 

3. Hudsaneringsmedlet RSDL är effektivt vid tidigt insatt hudsanering av VX  

(5 minuter). Vid fördröjd sanering (30 minuter) försämras effektiviteten av RSDL 

påtagligt. Borttagning av RSDL med torr avtorkning eller sköljning med vatten 

påverkar inte saneringsresultatet.  

4. Antidoter mot nervgaser kan ges via hudapplicering, men det är oklart om den 

administreringsvägen kan ge tillräckligt höga doser i blodcirkulationen i den akuta 

fasen av förgiftning. Däremot kan tillförsel genom huden vara fördelaktigt i den 

subakuta efterbehandlingen med symptomdämpande läkemedel. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Thors, L., Koch, B., Koch, M., Hägglund, L. and Bucht, A. In vitro human skin penetration 
model for organophosphorus compounds with different physicochemical properties. 

Toxicology in Vitro 2016, 32:198–204. 

3.18.4 Fortsättning och trender inom området 

Utveckling har påbörjats i syfte att använda Ramanspektroskopi för analys av 

organofosfaters inlagring i hudens olika lager. Denna metod kommer möjliggöra mer 

ingående studier av nervgasers inlagring i hudens olika lager och kommer att utgöra ett 

viktigt verktyg i utvärderingen av effektivitet av personsaneringsmedel. 

Metoden för studier av krampreaktioner i andningsmuskulaturen kommer fortsättningsvis 

att användas för utvärdering nya koncept förmedicinska motmedel. Exempelvis kommer 

metoden att prövas för testning av nyutvecklade antidoter, s.k. reaktivatorer av enzymet 

acetylkolinesteras. Vidare kommer metoden att användas för studier av alternativa 
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mekanismer vid nervgasförgiftning, dvs. effekter som sker oberoende av nervgasernas 

bindning till acetylkolinesteras. 

Det bilaterala samarbetet med Storbritannien och det trilaterala samarbetet med 

Nederländerna och Kanada kommer att fortsätta, främst inom områdena hudpenetration/ 

sanering och utvärdering av nya medicinska motmedel. 

3.19 Kemiska hot och medicinskt skydd: mekanism 
och molekylära interaktioner 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2015 

3.19.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Medicinsk behandling av förgiftningar orsakade av nervgaser och nervgasliknande 

substanser har en begränsad effektivitet och många av de motmedel som används saknar 

regulatoriska godkännanden. Genom att studera existerande medicinska motmedel och 

deras verkansmekanism med avancerande biokemiska och biofysikaliska metoder, skapar 

projektet en vetenskaplig bas för den globala utvecklingen av nästa generation motmedel. 

Projektet utvecklar och applicerar ny metodik som effektiviserar utvecklingen av nya 

motmedel. 

Projektets målsättningar är att; 

 Driva den globala utvecklingen av en ny generation fältanpassade, effektiva och 

regulatoriskt godkända medicinska motmedel. Detta sker genom multidisciplinära 

och experimentellt utmanande studier. 

 Utgöra en attraktiv nationell och internationell samarbetspartner genom att utföra 

högkvalitativ forskning och genom tillgång till sofistikerade metoder inom 

området. 

3.19.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Internationellt genomförs flera forskningsprogram som fokuserar på nervgaser och 

medicinska motmedel. Det slutgiltiga målet är att signifikant förbättra förmågan att 

medicinskt behandla förgiftning. Arbetet präglas av internationellt samarbete, med både 

civila, akademiska och försvarsanknutna aktörer. Inom detta fält bidrar projektet med 

avancerade multidisciplinära studier av existerade nervgaser och motmedel. Vi bereder 

också väg för nästa generations motmedel genom att utveckla och testa metoder för s.k. 

rationell design. Fokus ligger på icke-profylaktiska medicinska motmedel och verksamheten 

kan således på sikt ge ett ökat skydd för militär verksamhet (t.ex. vid övningsverksamhet 

och vid internationella operationer) och även vid civila incidenter (t.ex. terroristangrepp). 

Verksamheten förvaltar även metoder för enzymbaserad detektion. Enzymbaserad detektion 

används bland annat i nervgasdetekteringsbrickor vid pre-symptomatisk indikering av 

nervgasexponering. 

Projektet verkar på den internationella arenan där samarbeten, vetenskaplig publicering och 

närvaro vid konferenser används för att sprida resultat samt för att stötta och bevaka den 

expansiva internationella forskningen och utvecklingen inom området. Projektet bidrar även 

till att säkerställa nationell kompetens kring C-ämnens effekter i biologiska system och ger 

kapacitet för biokemisk utvärdering av toxiska ämnen (t.ex. nervgaser) och medicinska 

motmedel. Kapaciteten ger exempelvis möjlighet att experimentellt värdera hot och 

effektivitet av tillgängligt eller framtida skydd.  

Under året har två manuscript publicerats och flertalet vetenskapliga seminarier har också 

genomförts, bl. a. vid 19th annual conference of the Swedish Structural Biology Network 
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(Sverige), 28th annual MAX IVlaboratory user meeting (UM15) (Sverige) och 12th 

International Conference of Cholinesterases (Spanien). 

3.19.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Nervgaser förstör funktionen av det livsviktiga enzymet acetylkolinesteras (AChE). En 

viktig grupp av medicinska motmedel, sk. reaktivatorer, avlägsnar nervgasen och återställer 

funktionen av det förstörda enzymet. Klassiska reaktivatorer som exempelvis obidoxime 

och HI-6 har används under årtionden och är högt värderade för medicinskt behandling av 

nervgasförgiftning. Trots detta är viktiga detaljer kring substansernas funktion (mekanism) 

fortfarande okända. Genom att studera hur HI-6 reaktiverar sarin-AChE med en 

kombination av sofistikerade tekniker, har vi under de senaste åren stegvis förfinat en 

mekanistisk modell som avsevärt ökar förståelsen för hur HI-6 fungerar (figur 1). Under 

2015 genomfördes funktionella studier med syfte att validera modellen med experimentellt 

data. Försöken föll väl ut och arbetet är i dagsläget (december 2015) under granskning i 

peer-review press. Studien förklarar, för första gången, hur HI-6 närmar sig sarins 

fosforatom ögonblicken innan reaktivering. Vi visar också att det förekommer icke-

produktiva bindningspositioner av HI-6 som konkurrerar med de produktiva positionerna. 

Arbetet föreslår också att reaktionens effektivitet kan ökas genom att minimera förekomsten 

av de icke-produktiva bindningspositionerna. 

Projektet har även utvärderat en serie experimentella reaktivatorer och bekräftat den höga 

förmågan av AL042 att reaktivera tabun-AChE som tidigare rapporterats. Något förvånande 

visade det sig dock att aktiviteten på sarin, VX, cyclosarin och rVX var lägre än förväntat. 

Genom att bestämma högupplösta tredimensionella strukturer har orsakerna till den oväntat 

låga aktiviteten kartlagts. Framtida design kommer att baseras på strukturinformationen och 

fokusera på att optimera effektiviteten för samtliga nervgaser. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

 

Allgardsson, A., Berg, L., Akfur, C., Hörnberg, A., Worek, F., Linusson, A., Ekström, F. 

(2015) Structure of a pre-reaction complex between the nerve agent sarin, its biological 

target acetylcholinesterase and the antidote HI-6, under peer-review granskning 

 

Berg, L., Brijesh, KM., Andersson, C.D., Ekström, F., Linusson, A. (2015) The Nature of 

Activated Non-Classical Hydrogen Bonds: A Case Study on Acetylcholinesterase-Ligand 
Complexes. Chemisty: A European journal, i tryck. 

 

Engdahl, C., Knutsson, S., Fredriksson, SÅ., Linusson, A., Bucht, G., Ekström F (2015) 

Acetylcholinesterases from the Disease Vectors Aedes aegypti and Anopheles gambiae: 

Functional Characterization and Comparisons with Vertebrate Orthologues. PLoS ONE, 

10, e0138598, doi: 10.1371 

Andersson, C.D., Hillgren, J.M., Lindgren, C., Qian, W., Akfur, C., Berg, L., Ekström, F., 

Linusson, A. (2015) Benefits of statistical molecular design, covariance analysis, and 
reference models in QSAR: a case study on acetylcholinesterase. J Comput Aided Mol Des., 

29, 199-215 

3.19.4 Fortsättning och trender inom området 

Projektet har under några år befunnit sig i en vetenskapligt utmanade fas där vi etablerat en 

multidisciplinär metodik som kombinerar tekniken röntgenkristallografi med 

kvantmekaniska beräkningar. Tillsammans med den schematiska mekanismen för 

reaktivering beskriven ovan, utgör dessa tekniker en plattform för mer applicerade ansatser 

och support av pågående utveckling av nya reaktivatorer. Internationellt märks ett ökat 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillgren%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindgren%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qian%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akfur%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berg%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekstr%C3%B6m%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linusson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25351962
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intresse för de möjligheter till medicinskt skydd som designade sk.  scavangers4 erbjuder.  

I dagsläget har FOI ingen verksamhet inom området men under 2016 planeras initiala tester 

av ett av system som utvecklas i USA. 

3.20 Överlevnad av smittsamma ämnen i miljön 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2015-2017 

3.20.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Det övergripande målet är att förbättra kunskapen om hur sjukdomsframkallande 

mikroorganismer med intracellulär livsstil överlever i miljön för att bättre kunna överblicka 

långsiktiga konsekvenser av ett antagonistiskt utsläpp eller utbrott. Syftet är att bygga 

kunskap som behövs vid krishantering t.ex. för att bedöma långsiktiga konsekvenser, 

smittorisk och behov av sanering. 

Vi arbetar med frågeställningar om hur smittsamma bakterier kan överleva i miljön över 

längre tid. Sådan information saknas för många organismer som klassas som potentiella 

biologiska vapen. Studierna bedrivs med modellorganismen Francisella tularensis, 

bakterien som orsakar harpest, som är listad som potentiellt biologiskt stridsmedel med 

avsikt att kartlägga bakteriens livscykel. Resultat från vår forskning tyder på att bakterien 

överlever i miljön mellan utbrott, under lång tid (år), utan att växa eller dela sig. 

I projektet arbetar vi utifrån fyra frågeställningar:  

 Vilken risk utgör F. tularensis som påvisas i miljön? 

Långtidslagring av F. tularensis och studier av bakteriens sjukdomsframkallande 

förmåga över tiden. Analys av bakteriens aktivitet i form av, ytstruktur, 

odlingsbarhet och sjukdomsframkallande förmåga. 

 Hur överlever potentiella biologiska stridsmedel (F. tularensis) i miljön? 

Mäta bakterieaktivitet genom att studera genuttryck – transskript (RNA 

sekvensering) för att avgöra hur bakterien gör för att överleva under lång tid i 

miljön. 

 Vilka faktorer gynnar överlevnad av sjukdomsframkallande bakterier i miljön? 

Klarlägga drivkrafter bakom naturlig förekomst och överlevnad av potentiellt 

sjukdomsframkallande organismer i miljön, högupplöst analys av insamlade 

vattenprov. 

 Alternativa metoder för screening av biologiska agens i miljöprov.  

Larven Galleria mellonella utvärderas som virulensmodell för screening av 

biologiska agens med sjukdomsframkallande förmåga i miljöprov. 

3.20.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Unikt för projektets verksamhet är tillgången till FOIs BSL3 laboratorium som är en 

förutsättning för att dessa studier kan bedrivas med relevanta och sjukdomsframkallande 

stammar av smittämnen. Nyttan är ökad kunskap och stärkt analysförmåga dvs. ny metodik 

för att identifiera och spåra smittsamma biologiska ämnen i komplexa prover som miljöprov 

eller ”det okända provet”. Forskningen i form av kunskap och ny metodik kommer till nytta 

främst genom samverkan. Samverkan sker dels via andra FOI-projekt innan nyttan når kund 

(FM) och dels i direkt samverkan med krisberedskapsmyndigheter i 2:4-finansierade 

                                                 
4 Ämnen som cirkulerar i blodet och neutraliserar nervagens innan de kan skada nervsystemet. 
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projekt. För kvalitetssäkring av projektets verksamhet sker publicering av resultat i 

internationella peer review-tidskrifter. 

Vidare bidrar projektet till FOIs välrenommerade forskning om harpestbakterien vilken är 

inträdesbiljetten till informationsutbyte med andra länder och forskargrupper som studerar 

mikroorganismers påverkan på människa och djur i krissituationer och möjligheten att 

hantera. 

3.20.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Kunskap om livscykel saknas för fler organismer listade som potentiella biologiska vapen, 

vilket gör att det är svårt att bedöma risk för mänsklig exponering och behov av sanering 

men också att avgöra om en förekomst är naturlig eller avsiktligt spridd. Våra resultat visar 

att harpestbakterien (Francisella tularensis) har potential att överleva länge i miljön mellan 

utbrott. 

I ett experiment har vi testat hypotesen om variationen som identifieras i harpestbakteriens 

gener under ett utbrott uppstår när bakterien tillväxer under infektion i patienten. Denna typ 

av information om var och hur genetisk variation uppstår har en stor betydelse för förmågan 

att spåra ett utbrott och att avgöra om en förekomst av ett smittämne är naturlig eller 

avsiktligt planterad. Dessutom är det avgörande information för vår förståelse av bakteriens 

livscykel och förmåga att förutspå och bryta utbrott. Arbetet har genomförts i samverkan 

med ett DHS och MSB finansierat projekt där FOI arbetar med Umeå Universitet och en 

forskargrupp i USA (Northern Arizona University, NAU). 

Då DNA sekvens från en smittsam bakterie identifieras i ett miljöprov finns ingen 

information om huruvida värdorganismen lever och kan orsaka sjukdom. Vi har i år påbörjat 

arbetet med att sätta upp laborativa metoder för att analysera bakteriers RNA. Närvaro av 

RNA ger en indikation på aktivitet och därmed risk för smitta. RNA sekvenseringen sker i 

samverkan med NAU (USA) med målet att formulera en gemensam projektansökan till 

DTRA för att närmare studera hur harpestbakterien överlever i miljön mellan utbrott. 

Under 2015 har vi förbättrat vår förmåga till högupplöst analys av bakterie DNA i miljöprov 

med syfte att identifiera sjukdomsframkallande organismer och fastställa i vilka 

vattenmiljöer potentiellt sjukdomsframkallande bakterier gynnas. Denna metodik och 

kunskap har kommit till nytta i flera MSB finansierade projekt t.ex. för att Svenska 

myndigheter skall kunna spåra fekala föroreningar i vatten. 

En utmaning för identifiering av smittsamma ämnen i miljöprov är den stora bakgrunden av 

andra organismer och nära släktingar som är ofarliga. Detta resulterar i en risk för falsk 

positiva larm om närvaro av smittämnen. Vi har etablerat en modell (larver av vaxmott, 

Galleria mellonella) som har visat sig lovande som metod för att kunna isolera nära och 

ofarliga släktningar till harpestbakterien. Detta kan komma till nytta för att utveckla mer 

specifika metoder för identifiering av smittsamma organismer i prover med en blandning av 

organismer men också som en möjlighet att uppskatta den sjukdomsframkallande förmågan 

hos smittämnen utan att använda försöksdjur. 

Projektmedel går också till att medfinansiera två projekt ur anslag 2:4 Krisberedskap: Pre-

PCR processning projektet P4 och Protozogenomik. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Bäckman och Näslund m.fl. Transmission of tularemia from a water source by transstadial 
maintenance in a mosquito vector. FOI-S--4977—SE. 

Sidstedt m.fl. Humic substances cause fluorescence inhibition in real-time polymerase 
chain reaction. Analytical Biochemistry 487 (30-37) 2015. 

Årsrapport – Överlevnad av smittsamma ämnen i miljön 2015. FOI Memo 5545. 
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3.20.4 Fortsättning och trender inom området 

Förmågan till bedömning av risk för mänsklig exponering och långsiktiga konsekvenser av 

biologiska agens i miljön begränsas fortfarande av att det i dagsläget finns mycket lite 

information om spridningsvägar och livscykler. Sjukdomsframkallande förmåga, persistens 

(förmåga att överleva) och spridning är tätt sammankopplade med organismens aktivitet 

(vilande, aktiv eller död) och dess förmåga att interagera med andra organismer som 

konkurrenter, predatorer, möjliga vektorer och mottagliga värdar (som t.ex. mygga och 

människa). Behovet av att på kort tid kunna avgöra mikrobiell aktivitet dvs. visa att det finns 

levande bakterier, virus och protozoer i ett miljöprov kvarstår. Under kommande år kommer 

vi vända oss mot RNA baserade metoder vilket till skillnad från analys av DNA ger en bild 

av den aktivitet som finns hos mikroorganismer i ett prov. I kombination med försök med 

Francisella ser vi i RNA analys som en förbättrad möjlighet att studera långsiktiga 

konsekvenser av smittämne i miljön och behov av sanering för att undvika mänsklig 

exponering. 

3.21 Kontaminering och dekontaminering (KODEK) 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2014-2015 

3.21.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Projektet baseras på resultaten av den fördjupade saneringsförstudie (KODEK) som 

genomförts under 2009 och 2010. Projektets huvudmål är att tillgodose Försvarsmaktens 

och civila myndigheternas behov av forskning och utveckling inom områdena 

kontaminering och sanering. Projektet skall bidra med ökad kunskap och kompetens för 

bedömning av saneringsbehov och ökad förmåga att avgöra saneringseffekter.  

Sanering innebär borttagande och/eller oskadliggörande av toxiska substanser. För att utföra 

detta på ett effektivt sätt behövs kunskap om hur substanser påverkas av olika faktorer. De 

viktigaste faktorerna är kopplade till substansernas interaktion med sin omgivning; 

avdunstning och transport, vidhäftning och nedbrytning i olika material. Viktig kunskap är 

även hur dessa faktorer påverkas av förändringar i omgivningen i form av parametrar som 

materialegenskaper, temperatur, fuktighet, omgivande skydd och saneringsmedel. 

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att bygga upp en vetenskapligt baserad 

enhetlig bild av interaktionerna och hur dessa kan påverkas och att omsätta denna kunskap 

till effektivare saneringsmetoder. Ytterligare målsättning är att förbättra och utveckla 

metodik för att uppnå säkrare och snabbare analyser av kontaminerat material och för att 

bättre kunna bedöma saneringseffekter på plats.  

Följande frågeställningar har hanterats av projektet 2015: 

 Finns det någon C-agens eller similiämne kvar efter sanering och varför varierar 

analyssvar mellan laboratorium? 

 Hur varierar saneringseffektiviteten med avseende på kemiska ämnens respektive 

materials fysikaliska och kemiska egenskaper? 

 Vilka similiämnen återspeglar skarpa ämnen bäst med avseende på sanering och 

interaktion med material? 

 Hur kan spektroskopiska tekniker tillämpas för snabb materialanalys på plats för 

att avslöja kontamineringar? 
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3.21.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Under det gångna året har projektet utvecklat och förbättrat metodik för att studera 

kontamination och saneringseffekter av olika ytor med fokus på C. Informationsutbyte och 

gemensamma experiment har utförts inom samarbetet Nordic Clean tecknat mellan Sverige 

(FOI) och Norge (FFI). Gemensam utredning har genomförts för att utvärdera möjliga 

orsaker till variation av analysresultat gällande kontaminerat material. För att på bästa 

möjliga sätt uppnå liknande handhavande i respektive lands laboratorium och för att 

upptäcka eventuella avvikelser med avseende på utrustning har personal även observerat 

arbete i grannländernas laboratorier, ett arbete som beskrivs i gemensam rapport med FFI. 

Huvudmålet med samarbetet är att bygga upp en gemensam metodik för studier av 

saneringseffekter. Under året har projektet deltagit i NATO:s Hazard Management Panel, 

där resultat från Nordic Clean har presenterats och nya internationella kontakter tagits. 

Tillsammans med projektet BC-detektion har metodik för snabb spektroskopisk ytanalys 

baserad på Laserinducerad emissions-spektroskopi (LIBS) tillämpats på kontaminerade/ 

dekontaminerade militära färgsystem, vars metodik har kommunicerats i vetenskaplig 

publikation. Tillsammans med SkyddC planeras denna teknik utvärderas under 

nästkommande period för att avgöra saneringseffekter under mera realistiska och operativa 

förhållanden.  

Under 2015 presenterades muntligen en del av projektets resultat vid den internationella 

konferensen Photonic Sweden i Stockholm. 

3.21.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Inom det gångna året har arbetet koncentrerats mot kemiska ämnen, både skarpa C-agens 

och similiämnen. Den tidigare utvecklade metodiken har förfinats och består av: bildanalys 

(vätningsprocessen dokumenteras), ATR-FTIR analys (snabb icke-förstörande 

spektroskopisk ytanalys), LIBS (snabb kvasi-förstörande spektroskopisk djupgående 

analys), eluering med efterföljande GC-MS analys för kvarvarande ämne, samt 

avdunstningsanalys för restämne. Till den experimentella undersökning har även ämnens 

fysikaliska och kemiska egenskaper vävts in i analysen för att öka kunskapen om som 

händer vid gränsskiktet mellan kontamination och materialet, samt för att bättre kunna 

förutsäga vilka klasser av ämnen är mer svårsanerade än andra. Huvudsakligen är det 

militära färgsystem som analyserats, men andra material har också undersökts.  

Metod för NATO-standard för bestämning av kvarvarande mängd i kontaminerat material 

har utvärderats, och modifierats så att antalet felkällor och analystid minimerats, varpå 

säkrare analyssvar uppnåtts. Annat resultat är att vissa ämnen finns kvar i färgskikt efter 

enkel sanering och för vissa material även efter omfattande sanering. Alltså är dessa ytskikt 

svårsanerade med avseende på dessa kemikalier. Vidare så har undersökning genomförts 

som ger svar på vilka similiämnen som är bäst lämpade att använda vid saneringsförsök, 

vilka inte alls behöver överensstämma med de som är framtagna för detektionsändamål. En 

slutsats är att båda teknikerna, ATR-FTIR och LIBS, snabbt kan ge kompletterande 

information rörande materials renhetsgrad, där LIBS bedöms ha störst potential för 

fältmässiga applikationer som t ex att bedöma saneringseffektivitet på plats.  

För att bättre kunna analysera (de)kontaminerat material och lära sig mer om hur yttre 

parametrar, som t ex vindstyrka, temperatur och fukthalt, påverkar upptag av ämne och 

saneringsresultat har en mikrovindtunnel konstruerats med vilken man på ett kontrollerat 

sätt kan variera dessa parametrar. Denna kommer vara i bruk från och med år 2016. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Andersson, P.O., Ahlinder, L., Arnoldsson, K., Claesson, O., Fredman, A. och L. 

Landström, KODEK 2014-15 - Saneringseffekter av C-agens, FOI-R—4205—SE. 
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Mo-Björgo, K., Pedersen, B., Andersson, P-O., Arnoldsson, K. and O. Claesson, Absorbed 

amounts of sulphur mustard (HD) on metal surfaces coated with Norwegian or Swedish 
paint, FFI-rapport 2015/02128. 

Landström, L., Örebrand, L., Svensson, K. and P.O. Andersson, Spectroscopic investigation 
of substrates contaminated by chemical warfare agents, Journal of Analytical Atomic 

Spectrometry, 30, 2394-2402 (2015). 

3.21.4 Fortsättning och trender inom området 

Man anser idag att man nått en gräns i vad som kan åstadkommas med traditionella 

saneringsmetoder och att det krävs ett tekniksprång för nya effektiva metoder skall komma 

fram. Det har visat sig mycket svårt att utveckla ett universalsaneringsmedel som skall 

fungera i alla tänkbara situationer. Mer grundläggande forskning krävs för utvecklande av 

nya saneringsmedel och nya ”smarta” skyddsmaterial, samt nya detektionstekniker, som 

snabbt kan läsa av ytors status och tillämpas i fält.  

Det ultimata målet på lång sikt är att väva ihop sensorteknologi med nya ”smarta” material, 

vilket är en komplex och stor utmaning. I linje med det integreras detektions-aspekter med 

saneringsfrågeställningar i projektet. Det arbetet har pågått sedan 2012 och har förfinats 

under perioden 2014-2015, och planeras under nästkommande år testas under operativa 

förhållanden i ett samarbete med FM (SkyddC).  

Kontakter har tagits inom området ”smarta” skyddsmaterial med självsanerande egenskaper. 

Dessa material skall analyseras med projektet KODEK:s framtagna metodik, som kan 

betraktas som generisk och kan tillämpas på olika material och kontamineringar.  

Under nästkommande period kommer även B-kontaminerat material att studeras. En 

forskningstrend är att kombinera mikroskopi och spektroskopi, som t ex 

ramanmikrospektroskopi, för att snabbt analysera och avgöra mikroorganismers aktivitet 

(levande, död eller smittsam). Metodutveckling inom det området kommer påbörjas 2016 

för att på labbnivå snabbt kunna analysera och bedöma B-saneringseffekter. 

3.22 Effektmodeller 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projektperiod: 2015-2017 

3.22.1 Behandlade frågeställningar och projektmål 

Hotbildsunderlag, risk- och sårbarhetsanalyser är viktiga för FM och många civila 

myndigheter. En viktig komponent, när utsläpp av farliga ämnen är en del i ett händelse-

förlopp, är relevant konsekvensbedömning, för vilken en ofta avgörande komponent är 

skadeutfallsberäkningar, dvs. hur många och hur svårt skadade/sjuka människor som kan 

förväntas. Det övergripande målet för projektet är att skapa verktyg för att generera 

skadeutfallsberäkningar som underlag till hotbilds-, risk och sårbarhetsanalyser till stöd för 

FM och civila myndigheter. 

Sett ur ett modellering- och simuleringsperspektiv är skadeutfallsberäkningar sista länken i 

kedjan ”Källa – Spridning – Effekt”, en modellkedja som sedan länge utvecklats och använts 

på FOI. Detta projekt behandlar frågeställningar som ligger i den senare delen av kedjan, 

dvs. effektmodellering. 
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Effektmodeller består i princip av två komponenter: 1) dosberäkningar5 och 2) dos-

responssamband6. Det finns i detta sammanhang en klar skillnad mellan BC- och R-fallet. 

Medan det viktigaste utvecklingsområdet i BC-fallet kan bedömas vara formulering av 

dosrespons-samband är det i R-fallet istället dosberäkning i öppen samt komplex geometri 

som är den svaga punkten. Som stöd till R-fallet, där alltså beläggningen på väggar, tak, 

mark/golv är av stor betydelse, sker utveckling av depositionsmodeller för komplex miljö. 

Utöver detta finns ett CBR-gemensamt område för exponeringsberäkningar: 

Beteendeanalys av människor under utspridningsförloppet. Detta omfattar såväl typiska 

rörelsemönster för människor i olika situationer som rent modelltekniska aspekter. 

3.22.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet ger ökade möjligheter för FM, MSB och andra civila myndigheter att planera och 

förbereda insatser och beredskap, genom förbättrade hot-, risk och sårbarhetsanalyser. 

Databaser, effekt- och dosmodeller utformas så att informationen på ett effektivt sätt kan 

överföras till existerande beredskapssystem. 

3.22.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under 2014 utvecklades en biologisk effektmodell vilken implementerades i FOI:s digitala 

verktyg, effektmodulen. Denna B-modell är kompatibel med NATOs modell men är mer 

generellt uppbyggd för att inrymma ett större spektrum av sjukdomsförlopp, behandlingar 

samt sekundärsmitta. Under 2015 har ytterligare funktionalitet inkluderats för att nyttja B-

modellen. 

Dosberäkning från extern gammastrålning är en krävande process vilken har metodiskt 

simulerats under året med hjälp av Monte Carlo-simuleringar. Metodiken går ut på att nyttja 

symmetri till att beräkna effektiv stråldos på en människa givet avstånd samt energi på 

strålningen. Årets arbete har byggt vidare på tidigare resultat genom att nya 

omgivningsfaktorer har studerats. Detta inkluderar en markbeläggning bestående av asfalt 

samt luft med högre densitet än tidigare. 

De toxikologiska effekterna av exponering för kemiska ämnen beskrivs genom den s.k. 

probitmodellen där varje ämne beskrivs av tre olika parametrar för varje enskild skadenivå. 

Under 2014 extraherades värden utan skyddsfaktorer på dessa ämnesparametrar. Dessa 

värden relaterar dock fortfarande till känsliga individer varför en ny översyn genomfördes. 

Resultatet är en tredje uppsättning parametrar som representerar en fullt frisk 

befolkningsgrupp. Totalt finns den probitparametrarna för tretton toxiska industriämnen 

samt tre kemiska stridsmedel för 2-3 känslighetsnivåer beroende på ämne. 

FOI nyttjar ofta Lagrangianska spridningsmodeller vilket betyder att substansen som 

simuleras representeras av modellpartiklar. Detta är en effektiv och praktisk metodik. 

Många ämnen deponerar under transport i en påtaglig omfattning vilket behöver modelleras 

korrekt. Inom litteraturen finns genomarbetade modeller som hanterar deposition av 

kontinuerliga fält. För att nyttja motsvarande fysikaliska beskrivningar krävs en 

omformulering av modellerna så de kan hantera partikelmodeller. Under 2015 har en 

teoretisk bas formulerats för att introducera en betydligt bättre depositionsmodell än den 

nuvarande. Implementeringen förväntas kunna genomföras under 2016. 

                                                 
5 Med dosberäkningar avses beräkning av hur mycket av toxiska eller radioaktiva ämnen eller mikroorganismer 

en människa skulle andas in, få på huden osv. och därutöver, i R-fallet, beräkning av extern stråldos från 

beläggningar och passerande moln. I C-fallet beräknas ofta ”toxic load” (
nC dt ) för att beskriva effekten 

att hög koncentration under kort tid ofta är farligare än låg koncentration under lång tid (n>1). 
6 Med dos-responssamband menas i detta sammanhang metoder som beräknar effekter på människa beroende på 

erhållen dos. Dessa samband ska, under givna förutsättningar, ge svar på risk för viss skada och infektion samt 

inkubationstid, dödlighet och sjukdomsförlopp. 
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En effektmodul har konstruerats där modeller för biologiska, kemiska samt radioaktiva 

ämnen är delvis implementerade tillsammans med adekvat och omfattande funktionalitet. 

Detta är ett viktigt och omfattande arbete som prioriteras. Under 2015 har effektmodulen 

implementerats inom CBRN Sim16 för dosberäkning till instrument i en simuleringsmiljö. 

Utdrag ur produktionen 2015: 

Bahar Gogani, J., Ågren, G., Adult mathematical phantoms for calculation of dose from 

ionizing radiation, in, Swedish Defence Research Agency, 2015. 

Jonasson, S., K. B., Skadeutfallsberäkning och konsekvensanalys för allmänheten efter 

exponering för utvalda industrikemikalier och nervgaser, in, Swedish Defence Research 

Agency, 2015. 

3.22.4 Fortsättning och trender inom området 

Stora delar av arbetet fortsätter i samma riktning 2016. Effektmodeller medfinansieringar 

den biologiska sidan inom MSB-projektet Planeringsverktyg för hantering av 

smittspridning från djur via luft i besättning och under transport. Även om det projektet 

hanterar smittspridning hos främst djurbesättningar så sammanfaller metodikutvecklingen 

till stor del med den ursprungligt planerade inom Effektmodeller. Förhoppningen är därför 

att detta leder till en stark systemutveckling inom B-sidan. Det har framkommit intresse från 

externt håll vad gäller effektmodulen och i takt med att systemet blir allt mer funktionellt 

och omfattande finns goda chanser att modulen kan komma till ytterligare nytta hos externa 

aktörer inom kommande år. 
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1 Den nationella och internationella 

utvecklingen inom CBRN-området  

1.1 Hotet från massförstörelsevapen 

Alla massförstörelsevapen omfattas av internationella konventioner1 , med mer eller mindre 

effektiv kontroll av hur konventionerna efterlevs. Det finns starka indikationer på att flera 

stater i strid med gällande konventioner fortfarande har ambitioner och aktiviteter för att 

utveckla massförstörelsevapen. Detta innebär en risk för att kunskap och materiel sprids från 

dessa länder till nya aktörer, både statliga och icke-statliga. 

Den sammanlagda synen avseende massförstörelsevapen är att risken är liten för att någon 

stat i nuläget skulle använda sådana mot en annan stat. Avseende B- och C-vapen baseras 

denna syn på de säkerhetspolitiska förändringar och de olika typer av hotreducerande 

insatser som skett under det senaste decenniet. Det innebär dock inte att det inte längre finns 

stater med misstänkta aktiviteter inom BC-området. Ett aktuellt exempel är Syrien där det 

den 21 augusti 2013 utfördes en storskalig kemvapenattack mot Ghouta området utanför 

Damaskus med många döda och skadade som följd. Med anledning av det pågående 

inbördeskriget råder stor oro om säkerheten kring vapenlagren och de transporter av 

kemikalier som företas under den nu pågående destruktionen. 

Vad gäller kärnvapen har optimismen inom nedrustningsområdet från Kalla krigets slut, då 

alla forna sovjetrepubliker utom Ryssland avstod från kärnvapen efter Indiens och Pakistans 

kärnladdningsprov 1998 förbytts i en insikt om att kärnvapenspridningen i världen snarare 

ökar, vilket Irans ansträngningar inom området samt Nordkoreas inträde som de facto 

kärnvapenstat tydligt understrukit. 

Under 2000-talet har oron för att terrorister ska utnyttja massförstörelsevapen överskuggat 

hotet från att sådana används i mellanstatliga konflikter. Den breddade hotbild som man nu 

talar om är mer komplex med ett större antal presumtiva aktörer som kan använda ett bredare 

spektrum av ämnen i delvis oförutsägbara scenarier. I denna hotbild beaktas även risken för 

att terrorister sprider ut vanligt förekommande industrikemikalier. Begreppet 

massförstörelsevapen breddades därmed till CBRN – kemiska, biologiska, radiologiska 

ämnen samt kärnvapen. Det har dock under den gångna tioårsperioden inträffat få incidenter 

som involverar CBRN. Dessa präglas framförallt av attentat och attentatsförsök med 

lättillgängliga giftiga ämnen som använts på ett sätt som inte medfört några allvarliga 

effekter i termer av skadade eller döda.  

Den breddade hotbilden innebär att de skydd som utvecklats mot massförstörelsevapen 

behöver kompletteras eller att nya skydd fordras. Skyddsforskningen sker inte längre enbart 

vid försvarsforskningsinstitut med en hög säkerhetsnivå. Flera länder, bl.a. USA, ger också 

uppdrag till UoH och privata företag med varierande grad av säkerhetstänkande. Även inom 

EU sker samverkan i stor utsträckning mellan konventionella aktörer inom försvarssfären 

och civila institut och företag. Detta leder till att ett ökat antal individer både ges tillgång till 

CBRN-ämnen och specifik kunskap om dessa, vilket betyder att tillgången till kritisk 

information generellt sett har ökat och därmed ökar också risken för spridning och missbruk 

av ny kunskap och teknologi för utveckling av nya BC-ämnen.  

Som medlem i EU har Sverige anammat den EU-gemensamma synen avseende risken för 

att icke-statliga aktörer avsiktligt skulle sprida CBRN, vilket inneburit att beredskaps- och 

insatsplaner mot CBRN-hot har relativt höga ambitioner. Även om risken för terrorattentat 

inte betraktas som hög skulle konsekvenserna av ett attentat kunna bli stora, vilket motiverar 

insatser för förbättrad beredskap. 

                                                 
1 För kärnvapen regleras endast icke-kärnvapenstaters kärnvapeninnehav och utveckling genom konventioner. 



FOI ÅRSREDOVISNING 2015  DNR: FOI-2016-173  

                       Bilaga 2 

 

Sida 4 av 22 

I samband med internationella operationer löper svensk personal en viss risk att utsättas för 

incidenter med CBRN, vid attentat eller genom oavsiktlig exponering. För att minimera 

risken för skador och sjukdom är det viktigt att hotbilden i omvärlden och regionala risker 

kontinuerligt utvärderas. 

1.2 Kärnvapen 

Kärnvapen har under 2015 haft fortsatt stor betydelse i den internationella politiken. Några 

exempel på frågor som varit aktuella under det gångna året följer nedan. 

Efter det så kallade Nya startavtalet mellan USA och Ryssland 2011 har inga reella 

öppningar till fortsatta reduktioner av antalet kärnvapenstridsspetsar och vapenbärare 

figurerat. 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. Vid den senaste översynskonferensen för icke-spridningsavtalet NPT 2010 förband 

sig kärnvapenstaterna att konkretisera den nedrustning som stipuleras inom ramen för NPT. 

Detta åtagande var en central fråga vid den översynskonferens som genomfördes i år. 

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 i början av 2013 sitt hittills tredje kända kärnladdningsprov, vilket 

tyder på att man även fortsättningsvis ser kärnvapenhot som ett användbart 

påtryckningsmedel gentemot omvärlden. 

Med bäring på nedrustning och rustningskontroll i övrigt har de internationella 

ansträngningarna för att få till stånd ett avtal om förbud mot produktion av fissilt material 

för kärnvapenändamål, FMCT (Fissile Material Cut-off Treaty), förts framåt genom att ett 

tekniskt diskussionsforum (Group of Government Experts, GGE) har inrättats i FN:s regi. 

Provstoppsavtalet CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) kom inte nämnvärt närmare ett 

ikraftträdande. Uppbyggnaden av det globala verifikationssystemet för CTBT har dock 

fortsatt och mindre än 20 % av mätstationerna återstår att installera. Fokus ligger nu på att 

förbättra regimen för s.k. On-Site Inspections (OSI). Den stora övning för detta ändamål 

som genomfördes i Jordanien i november 2014 visade på flera förbättringsområden, men 

stärkte också verifikationsmekanismens trovärdighet. Detta kan komma att ha betydelse för 

viktiga länders ställningstaganden kring framtiden för CTBT. 

På icke-spridningsområdet har inte oväntat Iran utgjort ett huvudsakligt fokus även under 

2015. Den tidsbegränsade överenskommelse som slutits mellan Iran å ena sidan och ett antal 

stormakter å den andra har under 2015 utökats till ett omfattande avtal som avses gälla de 

kommande tio åren. Detta innebär reella begränsningar för Irans kärntekniska aktiviteter, 

samt verksamhet av betydelse för vapenisering. I gengäld hävs de kärntekniska sanktioner 

som Iran varit föremål för. Huruvida avtalet kommer att efterlevas, och ha avsedd effekt 

återstår att se. 

1.3 Biologiska och kemiska vapen 

Kemiska och biologiska vapen bedöms vara fortsatt intressanta att utveckla för flera stater i 

Mellanöstern och i Asien, vilka betraktar BC-vapen som maktmedel mot stater i närområdet. 

Ett aktuellt exempel, som tidigare nämnts, är Syrien. De av Sovjetunion till Ryssland ärvda 

B- och C-vapenprogrammen har till stora delar konverterats till aktiv skyddsforskning. 

Under senare år har dock den minskade öppenheten av de civila forskningsinstituten med 

kopplingar till BC-området gett upphov till oro i omvärlden om hur Ryssland förvaltar sitt 

arv. De militära biologiska forskningsinstituten har inte berörts av konverteringarna och 

omvärlden har begränsad insyn i pågående verksamhet. 
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En kritisk kombination när det gäller misstänkta ambitioner om B- och C-vapenuppbyggnad 

är förekomsten av forskningsprogram präglade av dubbelanvändnings-problematiken samt 

tillgången till avancerad infrastruktur och relevant teknologi i en stat som inte ratificerat B- 

och C-vapenkonventionerna. Även 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. 

Den tekniska utvecklingen inom både det biologiska och kemiska området har på senare år 

resulterat i att gränsdragningen mellan biologi och kemi blir mer och mer otydlig (s.k. BC-

konvergens). Biologiska processer används för storskalig produktion av kemiska ämnen, 

och kemiska metoder används helt eller delvis för konstruktion av biologiska ämnen/system. 

Frågan har under 2015 varit fortsatt aktuell inom både B- och C-vapenkonventionens arbete, 

med ambitionen att all teknisk utveckling bevakas och proaktivt hanteras inom 

konventionerna. 

Med ökad kunskap om reglering av olika kroppsegna processer har förbättrade möjligheter 

att behandla sjukdomstillstånd hos människan öppnats. Men det ger också möjligheter att 

utveckla nya typer av ämnen med prestationsnedsättande effekter. Idag finns både civilt och 

militärt ett stort intresse för att utveckla inkapaciterande2 ämnen, primärt avsedda för 

polisiär användning. Det saknas tillgänglig information om pågående program vilket skapat 

en oro för att sådan verksamhet ska generera nya typer av stridsmedel för antagonistiskt 

bruk. Under årets statspartskonferens gjordes ett relativt starkt gemensamt uttalande från ett 

stort antal länder där man uttryckte ett avståndstagande till att utveckla eller använda ämnen 

som påverkar det centrala nervsystemet, även polisiärt. Uttalandet mötte genast kritik från 

Ryssland och Iran som motsade sig att OPCW skulle ägna sig åt sådana ämnen. 

Risken för spridning och missbruk av ny kunskap och tillgängliga tekniker för utveckling 

av nya BC-ämnen har ökat generellt sett i och med en ökad användning av internet som 

informationsspridare och en snabb ökning av kompetens och produktionskapacitet i 

utvecklingsländer där lagstiftning inom och efterlevnad av exportkontroll har en lägre 

prioritet än i västländerna. Samtidigt är BC-området svårt att kontrollera på grund av 

dubbelanvändningsproblematiken. Olika åtgärder har vidtagits för att stärka icke-

spridningsarbetet och de 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 i likhet med Iran drabbats av omfattande sanktioner avseende produkter med 

dubbel användning har sökt nya handelsvägar för att kunna 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 produkter med dubbel användning. 

Inom Australiengruppen (AG) läggs allt mer fokus på att medvetandegöra industri och 

akademi om denna dubbelanvändningsproblematik. Särskilt arbetet gentemot akademin ses 

som särskilt 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. AG genomför kontinuerliga ”outreach”-

aktiviteter till icke-medlemsstater för att sprida kunskap om en effektiv exportkontroll och 

försöka förmå viktiga teknikproducerande stater att anamma AG:s exportkontrollregler. 

Särskilt Indien och Kina ses som viktiga samtalspartners eftersom de är de är stora 

                                                 
2 Med inkapaciterande avses här ämnen som verkar på centrala nervsystemet, till skillnad från t.ex. tårgaser som 

oftast går under benämningen RCA (Riot Control Agents). 
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teknikproducenter, men även knutpunkter för global handel som exempelvis Singapore och 

Förenade Arabemiraten får återkommande besök av AG-delegationer. 

I Syrien har användningen av kemiska stridsmedel fortsatt och av olika aktörer. Det är 

problematiskt att världssamfundet genom OPCW Fact finding mission (FFM) inte lyckas 

straffa förövare eller få till stånd ett slut på användningen av kemiska vapen då det finns en 

uppenbar risk att den internationella normen luckras upp. OPCW har genom ”Declaration 

assessement team” (DAT) försökt att bringa klarhet i Syriens deklaration men med mycket 

begränsad framgång. Det tycks uppenbart att Syrien inte till fullo vill genomlysa sitt C-

vapenprogram. 

Under 2015 har två nya länder anslutit sig till Kemvapenkonventionen, Angola och Burma. 

Därmed uppgår antalet medlemsstater till 192 och endast fyra länder står utanför 

konventionen; Egypten, Israel, Nordkorea och Syd-Sudan. Albanien, Indien, Syd Korea, 

Libyen och Syrien har avslutat destruktionen av sina tidigare innehav och de återstående 

innehavarna är fortsatt Ryssland, USA och Irak. Ryssland har genomfört ett imponerande 

destruktionsarbete under året, vid årsskiftet hade landet destruerat ca 92 % av sina 

omfattande kemvapenlager (40 000 ton deklarerade) och endast en destruktionsanläggning 

har lager kvar. Den andra stora vapeninnehavaren är USA som destruerat ca 90 % av 

ursprungligen 28 000 deklarerade ton där de under 2015 har destruerats mycket lite 

stridsmedel. Om prognoserna stämmer innebär det att under kommande år kommer 

Ryssland att för första gången få ett mindre innehav av kemiska vapen än USA. Ingen av 

staterna har lyckats genomföra destruktionen inom den av konventionen stipulerade 

tidsgränsen april 2012 och de har lämnat in nya detaljerade tidplaner för destruktionen. 

Ryssland beräknar genomföra destruktionen till 2020 och USA beräknar behöva ända till 

2023 för att färdigställa destruktionen. 

Av Libyens deklarerade innehav finns endast stora mängder prekursorer kvar.  På grund av 

säkerhetsproblem har bara en begränsad destruktion av prekursorer genomförts under året 

och delar av kemikalierna planeras att fraktas iväg till en säkrare plats. Iraks initiala 

deklaration till OPCW 2009 innehöll en mängd kemiska stridsmedel i två otillgängliga 

bunkrar samt fem stycken före detta produktionsanläggningar. Bunkrarna skadades under 

invasionen 2003 och inga inspektioner gjordes förrän under 2011. Inspektionerna ledde till 

ett beslut om att bunkrarna ska gjutas igen med betong eller liknande då det bedöms vara 

alltför riskfyllt att gå in dem. Konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen 

(BTWC) fick under 2015 ytterligare två medlemsstater, Andorra och Mauretanien, vilket 

gör att antalet medlemsstater nu är uppe i 173 stycken. Bland de stater som signerat BTWC, 

men inte ratificerat konventionen återfinns bl.a. Egypten och Syrien. I kretsen av de fåtal 

stater som står helt utanför B-vapenkonventionen återfinns Israel.  

Inom BTWC har arbetet fortsatt fokuserat på de tre huvudområden som beslutades om vid 

Översynskonferensen 2011; i) samarbete och assistans med särskilt fokus på konventionens 

artikel X ii) granskning av forsknings- och teknikutvecklingens betydelse för konventionen 

samt iii) nationell implementering av konventionen. Ytterligare ett fokus under året har varit 

den Översynskonferens som ska hållas i november 2016, den åttonde i ordningen sedan 

konventionens tillkomst 1972.  Dessvärre var det svårt för statsparterna under det avslutande 

intersessionella statspartmötet i december 2015 att enas om innehåll i slutrapport och avsatt 

tid för Översynskonferensen 2016, vilket inte bådar gott inför det kommande årets arbete. 

En huvudfråga för Översynskonferensen blir hur arbetsprogrammet ska se ut för nästa 

femårscykel. 

I likhet med tidigare år präglas diskussionerna inom BTWC av en polarisering mellan 

Västländerna på ena sidan och de mer radikala NAM-länderna (Non-Aligned Movement) 

på den andra sidan.  Ett återkommande tema är NAM-ländernas kritik att artikel X:s mål, 

om fullt utbyte av teknologi och utrustning för fredliga ändamål, inte implementerats 

fullständigt. Här åsyftas bl. a. den exportkontroll som utövas av Australiengruppen vilken 

ses som ett hinder för full implementering av artikel X. Dessa åsikter delas inte av flertalet 

Västländer. 



FOI ÅRSREDOVISNING 2015  DNR: FOI-2016-173  

                       Bilaga 2 

 

Sida 7 av 22 

Det omdiskuterade förslag som Ryssland lade fram 2014 om ett rättsligt bindande 

instrument (”Strengthening the BWC through a legally binding document”) följdes upp med 

ett uppdaterat förslag där man vill skapa en öppen arbetsgrupp för att förhandla fram 

konsensus inom ett begränsat antal områden till stöd för konventionen, dock skulle 

verifikationsfrågan inte ingå i detta. Förmodligen kommer diskussionen att fortsätta under 

Översynskonferensen 2016. 

Vetenskapliga och teknologiska framsteg har vidare diskuterats inom BTWC under året. 

Fokusområden har varit framsteg inom produktion, spridning och distribution av biologiska 

agens och toxiner. Därutöver har det omdiskuterade är CRISP-Cas9 systemet, med vilket 

DNA-koden i levande organismer enkelt kan modifieras/editeras, rönt stor uppmärksamhet, 

med olika inlägg och referenser bl. a. i form av presentationer av s.k. gene-drives. 

Likaså har många inlägg från statsparter refererat till Ebola-epidemin i Västafrika. Här är 

det inte enbart det vetenskapliga/medicinska perspektivet som lyfts utan också som exempel 

på samarbete och assistans under Artikel X, samt under Artikel VII som behandlar bistånd 

för statspart som utsatts för fara pga. av brott mot konventionen.  

FN:s Generalsekreterarmekanism för undersökning av påstådd användning av biologiska 

och kemiska vapen (GSM) är fortsatt aktuell och diskuteras inom BTWC, även om 

initiativet ligger utanför dess ram. I princip ställer sig många NAM-länder, men även 

Ryssland negativa till GSM och vill istället aktivera B-vapenkonventionens Artikel VI, 

vilket står i kontrast till de flertalet Västländer, som istället har ett engagemang för GSM. 

Under året hölls ett antal initiativ och kurser inom GSM vad gäller biologiska vapen. Bl.a. 

var Sverige värd för en workshop för utvecklandet av ett laboratorienätverk för analys av 

biologiska agens. Här poängterades från Sveriges sida den forensiska aspekten i en GSM-

utredning- att kunna särskilja avsiktlig spridning av ett agens  från ett naturligt utbrott. 

Schweiz följde upp med en workshop på samma tema under hösten 2015. 

Även biosäkerhets- och bioskyddsfrågor togs upp inom BTWC, bl.a. de under året 

uppmärksammade amerikanska försändelserna till olika internationella forsknings-

laboratorier som visat sig innehålla ofullständigt avdödade anthraxsporer, vilket USA 

redovisat med öppenhet. Problematiken med det stora antalet blodprover från Ebolapatienter 

som finns spridda framför allt i Västafrika togs upp på ett sidoevenemang till BTWC. 



FOI ÅRSREDOVISNING 2015  DNR: FOI-2016-173  

                       Bilaga 2 

 

Sida 8 av 22 

2 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. 

2.1 Kärnvapen 

2.1.1 Nationellt datacenter, NDC 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projekttid: 2015 

2.1.1.1 Behandlade frågor och projektmål 

Projektet bistår UD och övriga intressenter med teknisk kompetens inom området N-

verifikation, speciellt verifikation av kärnvapenprov. Basen i verksamheten utgörs av drift 

och utveckling av det nationella datacentret (NDC) för övervakning av det fullständiga 

provstoppsavtalet (CTBT). I NDC samlas och analyseras kontinuerligt seismologi- och 

radionukliddata från det internationella övervakningssystemet (IMS) samt från svenska 

mätstationer. Verksamheten skall drivas på ett sådant sätt att: 

 FOI kan bistå med information för den händelse ett land provar ett kärnvapen  

 Sverige aktivt bidrar till uppbyggnaden av verifikationssystemet för CTBT 

 FOI kan leverera snabba svar på frågor rörande N-verifikation  

 Framkomna resultat skall vara internationellt gångbara  

I projektet ingår också att driva den seismologiska stationen i Hagfors, samt att delta i 

CTBTO:s arbete i Wien, främst genom arbetsgrupp B (WGB). 

2.1.1.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet säkrar nationell kompetens inom området verifikation av kärnvapenprov och andra 

relaterade händelser som involverar radioaktivitets- och seismologimätningar. Vidare 

möjliggör projektet ett aktivt deltagande i internationella sammanhang inom området. 

Genom att aktivt delta i CTBTO:s arbete i Wien, främst genom deltagande i WGB, samt i 

associerade expertgrupper och konferenser, gör projektet att Sverige får en aktiv roll i 

uppbyggnaden av verifikationsregimen. Resultaten från NDC:s analysarbete är efterfrågade 

av det internationella samfundet, speciellt inom området luftburen radioaktivitet. 

2.1.1.3 Framkomna resultat/slutsatser 

NDC har under 2015 aktivt deltagit i utvärderingen i olika fora och former av den stora 

internationella övningen IFE14 i Jordanien avseende ”inspektion på platsen” i CTBT-

mening (On-Site Inspection – OSI) som hölls i november 2014. 

FOI bidrog med ett antal bidrag till S&T-konferensen om kärnvapenprovstoppsövervakning 

i Wien i juni 2015. Bidrag om nätverksoptimering, meteorologibaserad lokalisering av 

radionuklidkällor och radioxenonbakgrund i atmosfären byggde på arbete som i huvudsak 

utförts inom ramen för NDC-projektet. 

Arbetet med NDC:s förmåga att analysera sammansatta data (datafusion) har fortsatt genom 

utveckling av GUI-stöd för olika analysfunktioner, i synnerhet för analys av xenondata 

(Xecon4) samt stöd för övervakning av data från IMS.  
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Det fortlöpande arbetet med metoder och verktyg för radioxenonanalys gör FOI till en 

attraktiv partner för utvecklingsprojekt inom området. Ett exempel är det under 2015 

levererade mjukvarupaketet för beta-gammadata som används av CTBTO. 

2.1.1.4 Fortsättning och trender inom området 

Under 2016 kommer NDC att fortsätta genomföra sina huvuduppgifter på samma sätt som 

tidigare, inklusive ett aktivt deltagande i uppbyggandet av verifikationsregimen för CTBT. 

NDC har också ambitionen att även under 2016 aktivt delta i NDC-workshops och övningar 

samt att fortsätta utvecklingen av förmågan till sammansatt analys av radionuklid- och 

seismologidata. Vidare avses arbetet med regelbunden övervakning av data från det 

internationella nätverket fortsätta och utvecklas. 

2.1.2 Kärnvapenverifikation 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projekttid: 2015 

2.1.2.1 Behandlade frågor och projektmål 

Projektets övergripande mål är att upprätthålla och utveckla kompetens och praktisk 

mätförmåga inom området detektion och identifiering av radioaktiva ädelgaser samt 

kompetens inom avtalsverifikation för det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) och ett 

eventuellt framtida Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT). 

Under 2015 behandlades följande frågor där projektet:  

1. Medverkade i det internationella arbetet med att föra ädelgasdetektionsteknologin 

vidare (vidareutveckling av SAUNA-systemen, deltagande i nationella och 

internationella samarbeten, stöd till OSI). 

2. Bibehåller kapaciteten att med FOI:s SAUNA labb-system vara en kompetent och 

pålitlig mätresurs för xenonprover.  

3. Genomfört en reguljär omvärldsbevakning av bl.a. status och potentiella 

utvecklingsriktningar i medlems-/icke-medlemsstater vad gäller CTBT och FMCT. 

4. Genomfört kunskapsuppbyggnad med avseende på underjordiska prov, detektion 

etc. kopplat till avtal. 

2.1.2.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet kan, i samarbete med NDC-projektet, leverera stöd och rådgivning, i tekniska 

frågor, till UD vid arbete kring kärnvapenprov, CTBT och FMCT. Projektet ger FOI och 

Sverige en unik position i världen inom ädelgasdetektion då endast ett fåtal länder behärskar 

denna teknik. FOI utgör genom projektet en potentiell samarbetspartner inom krishantering 

och beredskap genom möjligheten och kompetensen att detektera och bedöma både 

kärnvapenprov och kärntekniska olyckor. Det ger Sverige möjlighet att tidigt agera, utifrån 

egen framtagen information och analys. 

2.1.2.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under 2015 vidareutvecklades labb-systemet med ett inbyggt övervakningssystem, baserat 

på sensorer som mäter bland annat tryck, flöden och temperaturer. Detta bidrar till högre 

spårbarhet av analyserade prover och ger större möjlighet att felsöka systemet. Arbete med 

förbättring av kalibrering och karaktärisering av ädelgassystemet har påbörjats och kommer 

förbättra användandet av liknande system runt om i världen. Systemet har använts för 

deltagande i jämförelsemätningar mellan CTBTO relaterade laboratorier, vilket har 

efterfrågats och uppskattats. Arbetet med att utveckla nästa generations ädelgassystem, 

SAUNA III, stöds också av detta projekt. 
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Arbete har presenterats vid flertalet internationella konferenser med CTBT relevans, 

Science and Technology, WOSMIP och INGE. Vi har även deltagit i uppföljningen av den 

integrerade fältövningen för OSI i Jordanien 2014, IFE14, samt i expertmöten för att bland 

annat vidareutveckla OSI kapaciteten. Som en del av detta har mätningar av xenon i marken 

planerats, vilket tillsammans med kontrollerade experiment kommer att påbörjas under 

2016. 

2.1.2.4 Fortsättning och trender inom området 

Utvecklingen av en ny generation av SAUNA-systemet för att kunna förbättra 

detektionsförmågan och IMS-nätverkets verifikationskapacitet ytterligare kommer fortsätta 

under 2016. Här är FOI med sitt kunnande på området en av de tyngre internationella 

spelarna och står väl rustade för att behålla SAUNA-systemets ställning. Vidare kommer 

stöd för OSI, med inriktning på att förbättra markgasmätningar av radioxenon både vad 

gäller förståelse av den naturliga bakgrunden, teknik och rutiner att vara en stor del av 

arbetet med att förbättra kapaciteten för en OSI framöver. Detta arbete kommer att bedrivas 

både i egen regi och som samarbete med CTBTO. 

Upprustningen av vår egen analysförmåga kommer att fortsätta. Vad gäller FMCT m.m. är 

det i skrivande stund inte klart hur många möten som är aktuella, men projektet ser fram 

emot att få bistå med experthjälp.   

De kommande åren kommer tyngdpunkten för projektet att ligga på att utveckla 

radioxenontekniken, markgasmätningar samt att ytterligare förbättra kvalitén på vårt 

ädelgaslabb. 

2.1.3 Utveckling av nästa generations SAUNA-system 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projekttid: 2015 

2.1.3.1 Behandlade frågor och projektmål 

I händelse av ett underjordiskt kärnvapenprov är det mycket troligt att detektion av 

radioxenon är det enda beviset för att explosionen var av nukleär natur. Detektionstekniken 

är således central för verifikation av det fullständiga provstoppsavatalet (CTBT), speciellt 

med tanke på att ett underjordiskt prov är det troligaste scenariot i det fall en aktör försöker 

dölja ett prov. Sverige har en ledande position inom detta forskningsområde. Det av FOI 

utvecklade detektionssystemet SAUNA finns idag installerat på nästan 30 platser världen 

över, varav mer än hälften används i det internationella övervakningssystemet för det 

fullständiga provstoppsavtalet (CTBT). 

Målet för projektet är att utveckla nästa generations xenonsystem. Utvecklingen skall ske i 

två steg: 

1) Utveckling av SAUNA III - en omfattande uppgradering av nuvarande system 

(SAUNA II). Uppgraderingen kommer att innebära en väsentligt ökad prestanda. 

En prototyp skall stå färdig Q4 2016. 

2) Utveckling av ett nytt mätkoncept. En prototyp skall stå färdig Q4 2018. 

2.1.3.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet leder till att FOI kan leverera bedömningar av hög kvalitet till UD och andra 

(exempelvis CTBTO) på kärnvapenområdet. Vidare är projektet en del i en av CTBTO 

efterfrågad svensk strategi för hur SAUNA även fortsättningsvis skall hålla en hög kvalitet, 

och på så sätt fortsätta att aktivt bidra till uppbyggnaden av provstoppsavtalets 

verifikationsregim. Projektet presenterades under året på två internationella möten (Science 

and Technology 2015, Wien, och INGE 2015, Austin, TX). 
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2.1.3.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Utvecklingsarbetet för SAUNA III är organiserat i fyra delområden: insamlingssystem, 

detektionssystem, ny operatörsmjukvara, samt kalibreringsrutiner. Under året har det nya 

insamlingskonceptet låsts, och optimering påbörjats. En ny gaskromatograf är tillverkad. 

Egentillverkade betadetektorer har utvecklats, vidare har ett nytt koncept för att kompensera 

för detektordrifter tagits fram och validerats. En kravspecifikation för den nya 

operatörsmjukvaran har färdigställts. 

2.1.3.4 Fortsättning och trender inom området 

Arbetet kommer under 2016 att fokusera på en prototyp som skall stå färdig för långtidstest 

under hösten. Vidare kommer produktionsunderlag att tas fram. Dessutom kommer 

datorsimuleringar av det nya mätkonceptet, som skall stå färdigt 2018, genomföras. 

2.1.4 Nedrustning och icke-spridning - Kärnvapen 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projekttid: 2015 

2.1.4.1 Behandlade frågor och projektmål 

Målet med verksamheten är att ge tekniskt expertstöd till UD i frågor gällande spridnings- 

och nedrustningsfrågor avseende kärnvapen. Projektet innehåller en uppdragsdel och en 

grundkompetensdel, där grundkompetensdelen utformas för att bibehålla och utveckla det 

tekniska stödet även på längre sikt. Arbetet under år 2015 kan i övergripande termer delas 

in i följande delområden: 

1) Fortsatt arbete inom nedrustningsverifikation, genom dels ett nyligen upprättat 

bilateralt tekniskt samarbete med en kärnvapenstat, dels ett fyrpartssamarbete med 

två kärnvapenstater och en annan icke-kärnvapenstat och dels som medordförande 

i en teknisk arbetsgrupp inom det av US sjösatta multilaterala initiativet IPNDV 

(International Partnership for Nuclear Disarmament Verification).  

2) Bevakning, analys och rapportering av utvecklingen i riskländer med avseende på 

kärnvapenrelaterad teknologi och kompetens, inklusive fristående teknikstudier av 

relevans för detta ämne. 

3) Internationellt exportkontrollarbete genom aktivt deltagande inom 

exportkontrollregimen Nuclear Suppliers Group (NSG), särskilt med avseende på 

NSG:s tekniska arbetsgrupp TEM där det svenska ordförandeskapet tillhandahålls 

genom projektet. 

2.1.4.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Sverige har en hög 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, samtidigt som det bidrar till FOI:s kontaktytor med internationella experter och 

egen kunskapsuppbyggnad – vilket även används i andra relevanta sammanhang. 
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2.1.4.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under år 2015 fördjupades arbetet inom nedrustningsverifikation, framförallt genom att 

projektmedlemmar blev medordförande i en av tre arbetsgrupper inom IPNDV. Detta 

multilaterala initiativ involverar ca 25 stater, varav samtliga erkända kärnvapenstater deltog 

i någon form under det andra plenarmötet i november 2015; ett plenarmöte som också 

utgjorde startskottet för kommande ”riktigt” arbete under de närmaste åren. Utöver IPNDV 

har också det bilaterala samarbetet med en kärnvapenstat inom nedrustningsverifikation 

konkretiserats under 2015, och experimentellt arbete planeras inledas under 2016. Till sist 

deltar projektet också i en tredje verksamhet med bäring på nedrustningsverifikation, 

nämligen ett samarbete mellan två kärnvapenstater och två icke-kärnvapenstater (inklusive 

Sverige) om hur inspektioner kan ingå i verifikationen.  

Vad gäller bevakning, analys och rapportering av utvecklingen i riskländer så har speciellt 

Irans kärntekniska program varit i fokus, delvis i samarbete med andra myndigheter. 

Under året har projektet också deltagit i ett flertal internationella möten som tekniskt 

expertstöd. Exempelvis är, som tidigare nämnts, Sverige (inom ramen för detta projekt) 

ordförande för den tekniska arbetsgruppen TEM i exportkontrollregimen NSG. 

Vidare har 12 stycken memon och rapporter delgivits UD. Till yttermera visso kan adderas 

andra specifika, mindre omfattande frågor från UD, som projektet besvarar direkt medelst 

epost eller telefon. 

En viktig aspekt är det nära samarbete projektet bedriver med andra verksamheter inom UD-

stödet, speciellt projektet Kärnladdningsfysik, liksom med andra relevanta myndigheter 

inom icke-spridningsområdet. Detta samarbete syftar till att förse Regeringskansliet i 

allmänhet, och UD i synnerhet, med information som genom dessa samarbeten får en högre 

kvalitet. 

2.1.4.4 Fortsättning och trender inom området 

Enligt projektets trendspaning förefaller både kärnvapennedrustning och ickespridning 

komma att fortsätta stå relativt högt upp på den internationella dagordningen. Beträffande 

projektets arbete tror vi att det redan goda samarbetet med UD och övriga berörda 

myndigheter kommer att fortsätta och fördjupas ytterligare under innevarande år. 

2.1.5 Kärnladdningsfysik 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projekttid: 2015 

2.1.5.1 Behandlade frågor och projektmål 

Projektet behandlar kärnvapenfrågor ur ett tekniskt perspektiv, i avsikt att förvalta och 

utveckla den oberoende kompetens som finns inom området i Sverige idag. Huvudsyftet 

med detta är att, i den mån så är möjligt, bistå Sveriges övriga nationella kompetens inom 

hot-, nedrustnings- och icke-spridningsfrågor när kunskap rörande kärnladdningar 

efterfrågas.  

Kunskapen på området kommer till användning inom frågor rörande nya kärnvapenaktörer, 

och spridningsrisker förknippade med dessa, såväl som frågor rörande vidareutveckling av 

arsenaler inom de av icke-spridningsavtalet erkända kärnvapenstaterna; till dessa kommer 

frågor som berör utvecklingen hos de-facto kärnvapenstater som inte omnämns i 

ickespridningsavtalet men som besitter och eventuellt vidareutvecklar en befintlig 

kärnvapenarsenal. 
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2.1.5.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektets kunskapsspridning sker huvudsakligen till andra projekt, och kommer via dessa 

projekts rapportering kunden till del. Direkt tillämpning mot UD sker endast i de fall där 

framkomna resultat har direkt bäring på relevanta frågor i närtid. 

2.1.5.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Genomförda studier av kärnladdningars funktion och verkan har bidragit med kvantitativa 

bedömningar kring en rad kärnvapenrelaterade frågor. De påbörjade studierna av frågor 

relaterade till fissila material, relevanta för frågor rörande vertikal och horisontell spridning 

generellt och ett framtida Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) specifikt, har slutförts. 

Vidare har ett arbete med kraftiga stötvågors koppling till luft och till berg i hålrum inletts. 

2.1.5.4 Fortsättning och trender inom området 

Projektet planeras fortsätta, och kommer därmed fortsatt att följa de för projektet relevanta 

trenderna inom öppen forskning som kan hjälpa Sveriges regering att tillsammans med de 

inom området aktiva experterna verka för att förverkliga Sveriges nedrustnings- och icke-

spridningssträvanden. 

2.2 B-området 

2.2.1 Nedrustning och icke-spridning – Biologiska vapen 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projekttid: 2015 

2.2.1.1 Behandlade frågor och projektmål 

Projektet ska ge UD tekniskt stöd vid BTWC- och AG-relaterade möten samt efter behov 

ad hoc-stöd. Projektet ska även sammanställa FOI:s bidrag till årliga svenska CBM:s 

(Confidence Building Measures).  

Det finns en ambition hos projektet att öka kunskapen hos såväl den personal som agerar 

som tekniska experter, som hos berörd personal på UD avseende främst tekniska aspekter 

vad gäller biologiska vapen, B-vapenkonventionen och AG. 

För att säkra långsiktigt kompetensförsörjning inom området, samt utveckla det tekniska 

stöd FOI ger, följs den vetenskapliga och tekniska utvecklingen som kan kopplas till arbetet 

inom BTWC och AG. Ytterligare en viktig aspekt är att följa den internationella debatten 

associerad med dessa regimer (BTWC, AG) för att identifiera nya frågeställningar där 

kompetens kan behöva inhämtas. I den mån uppkomna frågeställningar hanteras inom andra 

verksamheter vid FOI inhämtas kunskap från dessa. 

2.2.1.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet bidrar till att Sverige kan vara en aktiv aktör inom nedrustnings- och 

ickespridnings-frågor vad gäller biologiska ämnen och tekniker. UD får ett kompetent 

tekniskt expertstöd inför, under och efter BTWC och AG-möten, stöd i samband med 

inlämnandet av Sveriges CBM:s och har en uppdaterad samtalspartner med institutionellt 

minne inom B-nedrustning och ickespridning. Exempel på bidrag är underlag till rapporter 

från BTWC expert- och statspartsmöten och Australiengruppens expert- och plenarmöten, 

samt av UD efterfrågade analyser av andra staters inlämnade ”working papers”. 

Verksamheten i projektet bidrar även till att långsiktigt säkra FOI:s stöd till UD, och ger 

möjlighet till en strategi för att ta fram underlag till det tekniska stödet. Detta sker bland 

annat genom fördjupningar inom valda ämnesområden av relevans för BTWC och AG. 
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Den teknikrelaterade kompetens som byggs upp i projektet kommer även att kunna bidra till 

den nationella civila beredskapen inom B-området genom att i samverkan med relevanta 

myndigheter genomföra högkvalitativa hotbedömningar och riskanalyser. 

2.2.1.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Ett av projektets åtaganden under 2015 har varit att bistå med kompetens för genomförandet 

av en två dagar lång workshop: ”Towards a UNSGM biological analysis network” i 

Stockholm den 16-17 juni. Mötet syftade till att starta en diskussion kring hur ett nätverk av 

laboratorier som stöttar FN:s GeneralSekreterarMekanism (GSM) i händelse av anklagelser 

om användning av biologiska vapen, ska utformas inför framtida behov. I samband med 

detta skrevs en omfattande workshoprapport som distribuerats internationellt bl.a. vid 

Wilton Parkmöte och BTWC-sammanhang. 

Inom ramen för BTWC har det under 2015 hållits ett statsparts- resp. ett expertmöte där FOI 

medverkat med personal. Vid expertmötet deltog bl.a.FOI  med en presentation i ett 

sidoevenemang under temat GSM.    

FOI har vidare under året för UD:s räkning administrerat processen där nationella underlag 

till svensk CBM samlats in och sammanställts. Här har FOI skickat en signal till UD att vi 

ser ett behov av att utveckla rapporteringen nationellt. 

Två möten inom Australiengruppen har genomförts där FOI deltagit med expertkunnande. 

Bl.a. har FOI kommit med förslag och bedömningar av förändringar vad gäller listor och 

text som reglerar AG:s verksamhet. 

En preliminär genomgång av nationell implementering av B-vapenkonventionen i Sverige 

har initierats inom projektet. Underlaget bör också vara användbart att ingå i nationell 

rapportering (Compliance Report) till Översynskonferensen under 2016. 

Olika underlag, memon och presentationer har kontinuerligt producerats inom projektet. Här 

har en mängd olika områden tagits upp alltifrån biosafety, biosecurity, initiativ inom 

antibiotikaresistens till ekonomiska effekter vid spridning av växtpatogener.  

Omvärldsanalys i form av diskussioner och s.k. Journal Clubs genomförs regelbundet. 

Återkommande teman under året har varit Ebolaepidemin i Västafrika, CRISP-Cas9 

systemet - en s.k. gamechanger vad gäller modifiering av DNA, dual-use m.m. 

2.2.1.4 Fortsättning och trender inom området 

De två projekten inom området kommer fortsatt att stödja UD-NIS som experter i tekniska 

frågor kopplade till BTWC- och AG-arbetet och andra internationella åtaganden, där fokus 

under 2016 kommer att ligga på BTWC:s Översynskonferens. Dialogen med UD-NIS är en 

viktig hörnsten i detta arbete. 

Projektets ambition är att ligga i framkant vad gäller expertis kring vetenskapliga och 

tekniska frågor kopplade till BTWC och AG-arbetet. Detta är en växande utmaning utifrån 

den accelererande utveckling som ses inom life-science området globalt. Även BTWC-

arbetets inriktning till att beakta hela det biologiska riskspektrumet från avsiktlig smitta till 

naturliga utbrott gör att spännvidden av frågor som hanteras i projektet ökar. Här finns en 

strävan att ha beredskap att snabbt kunna sätta sig in i nya frågeställningar, vilket kräver 

flexibilitet och förmåga till omprioriteringar.  

En annan viktig fråga som sträcker sig längre än år 2016 är vilken inriktning de svenska 

insatserna ska ha vad gäller arbetet med GSM. Här efterlyser FOI en tydlig kommunikation 

från UD-NIS vad gäller prioritering och ambitioner. 

2.2.2 B-verifikation 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projekttid: 2015 



FOI ÅRSREDOVISNING 2015  DNR: FOI-2016-173  

                       Bilaga 2 

 

Sida 15 av 22 

2.2.2.1 Behandlade frågor och projektmål 

Det övergripande syftet är att öka den praktiska förmågan att verifiera anklagelser om 

otillåten användning av biologiska vapen inom ramen för BTWC, för att kunna bedöma 

vilka möjligheter och begränsningar som finns med olika metoder för verifikation. 

Projektets målsättning är att utveckla kompetens och metoder för att kunna särskilja påstådd 

(avsiktlig) spridning av smittämnen från naturlig (oavsiktlig) spridning av smittämnen samt 

kunna koppla resultaten till ett juridiskt bevisvärde. Detta kräver att den starka 

teknikutvecklingen inom området följs noga och att metoder utvecklas samt att ny kunskap 

genereras i projekten. 

2.2.2.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

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. 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 förmåga att analysera prover 

inom ramen för generalsekreterarmekanismen. 

2.2.2.3 Framkomna resultat 

Kompetensutveckling har skett med ett fortsatt fokus på sekvenseringstekniker, med två 

tydliga huvudfokus: amplikon- och helgenomsekvensering. Metodutveckling inom 

amplikon-sekvensering, där DNA från hela mikrobiella artsamhällen kan avkodas och 

tolkas och användas som en högupplösande profil för ett enskilt prov, har framgångsrikt 

bedrivits. Ramverket för källspårning, av exempelvis kontaminationer i vatten, har 

vidareutvecklats och en omfattande spädningsserie har genomförts för att bestämma 

detektionsnivåer och metodens prediktiva förmåga. Kombinerat med simuleringsförsök och 

känslighetsanalyser så har vi nu en välutvecklad metod som vi har testat i olika fallstudier 

för att bedöma vattenkvalité och spåra källan till kontaminationer. En amplikonmarkör har 

också utvecklats som plockar upp delar av bakteriesamhällen som är speciellt relevant för 

olika djur och mänskliga föroreningar, vilket leder till en bättre detektionsförmåga. 

Källspårningsmetoden har också jämförts mot klassiska mikrobiella källspårningsmetoder 

som odling av indikatorbakterier samt PCR baserade detektionsmetoder. Vi bedömer att 

både den tekniska kompetensen hos projektets personal samt den operativa förmågan att 

kunna ta emot och analysera okända prover har ökat avsevärt. 

För att öka upplösningen ytterligare i amplikonsekvenseringen, för att kunna identifiera 

mikroorganismer med bättre precision, så har projektet initierat ett försök där en ny 

sekvenseringsteknik, PacBio, har testats på ett vattenprov. Projektet kommer att arbeta 

vidare med denna teknik under det kommande året och göra ett mer omfattande större 

försök. 

Inom området helgenomsekvensering av högpatogena agens har projektet utfört ett 

storskaligt experiment där harpestbakterien Francisella tularensis har uppodlats i syfte att 

karaktärisera specifika mutationsmönster som kan användas som signaturer i forensiska 

undersökningar för att spåra på vilket laboratorium ett isolat har odlats upp. Detta data ska 

sedan ligga till grund för statistisk metodutveckling av en spårningsmetod som ska ge 

forensiska bevisvärden att använda i juridiska rättegångar. Denna aktivitet kommer att 

fortsätta under 2016. Vidare så har de lovande sekvenseringsmetodenerna PacBio och 

MinION som båda ger långa läslängder av sekvensdata använts för att analysera 

harpestbakterien. Detta leder till att släktskapsförhållanden mellan bakteriegenom kan 

skattas med större noggrannhet än tidigare. Speciellt MinION är lovande eftersom den 

tekniken är portabel och kan användas vid on-site undersökningar av t.ex. brottsplatser, och 

kan dessutom ge realtidssvar om vilket huvudagens ett farligt prov innehåller. Denna studie 

har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Scientific Reports. 
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FOI planerade och anordnande framgångsrikt en UNSGM workshop i Stockholm den 16-

17 juni för att initiera en internationell diskussion om bildandet av ett biologiskt analytiskt 

nätverk för B-verifikation, där bioforensiska utmaningar i relation till UNSGM avhandlades. 

Deltog gjorde representanter från Tyskland, Storbritannien, Sverige (FOI och UD), 

Nederländerna, Schweiz, Frankrike, Danmark, Finland, Norge, WHO och UNODA. 

Projektmedarbetare deltog även i en andra workshop i Schweiz under november. 

För att snabbt kunna inhämta och dela information om den snabba teknikutveckling inom 

det biologiska forskningsområdet mellan medarbetare så har FOI utvärderat olika 

informationskanaler. Exempelvis har Twitter använts för att dela information och för att 

inhämta information har avskanningsverktyg för Internet testats. 

FOI presenterade en poster på SAME 14-konferensen i Uppsala den 23-28 augusti om en 

metod för att detektera patogena bakterier med amplikondata. FOI deltog även vid den 

internationella tularemikonferensen i Kroatien med tre presentationer och tre postrar rörande 

harpestens utbredning, ekologi och släktskap i världen. Två vetenskapliga publikationer 

inom harpestområdet har producerats under året i samarbete med projekt inom CBRN-

anslaget. 

2.2.2.4 Fortsättning och trender inom området 

Sekvenseringstekniker av hela arvsmassan för en organism (genom) eller all arvsmassa i ett 

prov (metagenom) har revolutionerat möjligheterna till att säkra släktskapsbestämningar. 

Utvecklingen av hur de senaste sekvenseringsteknikerna skall användas för analys av 

bakterier och okända prover kommer att fortsätta under nästa år. Det sker genom att arbeta 

med de nya teknikerna PacBio och MinION och genom att tillämpa de pålitliga Illumina 

MiSeq och HiSeq teknikerna, som är de mest använda sekvenseringsplattformarna, men 

även genom att förbättra statistiska metoder för analys och spårning av okända mixade 

prover. Dessutom kommer ytterligare stammar och miljöprover att sekvenseras för en mer 

fullständig kartläggning av den naturliga bakgrunden. Inom bevisvärdering kommer 

projektet fortsätta utvecklingen med att spåra genomsekvenser till uppodlingslabb. Alla 

dessa aktiviteter syftar till att få en ännu mer kraftfull källspårningsförmåga och för att 

kunna bygga upp kompetens kring den nya tidens sekvenseringstekniker och deras 

möjligheter och begränsningar för verifikation. 

Det nya EU/EDA -finansierade projektet B2Forensics kommer att startas under 2016 med 

inriktning mot metagenomik där FOI har en framträdande roll. Detta projekt kommer att 

generera intressanta data som kommer verifikationsprojektet till nytta, som att jämföra 

amplikon och den s.k. shotgun sekvenseringstekniken, där allt DNA i provet sekvenseras, 

inte bara specifika regioner som i fallet med amplikontekniken. Även aktiviteter inom 

EU/EDA projektet GIFT och det Nationella Forensiska CBRNE-nätverket, där bland annat 

polisens Nationella Forensiska Centrum (NFC) ingår, kommer fortsättningsvis vara 

projektet till nytta. Här kommer vikten att ligga på att vidareutveckla metoder för att beräkna 

juridiska bevisvärden vilket projektet har jobbat med under 2015. 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 tänkandet kring verifiering av brott mot 

BTWC. 

2.2.3 Virologisk kunskapsutveckling 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projekttid: 2015 

2.2.3.1 Behandlade frågor och projektmål 

Projektets övergripande mål är att bevaka området virologisk kunskapsutveckling för att 

kunna bedöma effekten av smitta från virus som är att betrakta som möjliga B-agens, samt 

att kunna bedöma riskfull förändring och användning av virus i vår omvärld.  
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Detta kunskapsområde där virus med enligt samhället ”önskvärda” egenskaper framställs 

och används för olika ändamål är viktigt att följa, både ur ett vetenskapligt och ur ett 

biologiskt säkerhetsperspektiv. 

2.2.3.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Verksamheten inom området virologisk kunskapsutveckling syftar till att bevara virologisk 

kunskap inom kompetensområdet virus vid avdelningen, främst genom litteraturbevakning 

och deltagande i internationella möten/konferenser, för att därigenom kunna stödja UD i 

tekniska frågor som rör virologiska frågeställningar. Att följa och internt avrapportera 

nationell och internationell forskningsverksamhet (omvärldsbevakning) är en central 

biosäkerhetsfråga. En god kunskap inom detta kompetensområde behövs för att se, förstå 

och bedöma s.k. ”dual-use” aspekter på den tekniska utvecklingen och av utvecklingen inom 

virusforskningen. Resurser med virologisk kunskap är efterfrågade i både interna och 

externa projekt. 

Resultatet av aktiviteterna inom projektet används främst som expertkompetens för andra 

projekt samt för levereras till UD i form av memos, rapporter och/eller vetenskapliga 

publikationer. Extern nytta av denna kompetens har, förutom av UD, också efterfrågats vid 

deltagande i biosecurity-möten, i EU-projekt, MSB-finansierade projekt och i 

forskningssamarbeten med svenska/utländska myndigheter eller universitet/högskola. 

2.2.3.3 Framkomna resultat 

FOI har under 2015 deltagit aktivt med en oral presentation samt en poster vid en 

viruskonferens i Italien3. En rapport4 har författats inom UD’s 

grundkompetensprojekt/direktstödsprojekt kring Ebola epidemin i Västafrika 2014/15 som 

en litteraturstudie. Denna rapport syftar till att förstå bakgrund en till denna omfattande 

epidemi, dess konsekvenser samt risker ur ett biosäkerhetsperspektiv.  

Två vetenskapligt granskade artiklar har publicerats under 2015. Den första beskriver 

detektion och smittspridning av virus via mygg som orsakade en stor epidemi i norra 

Sverige. Denna studie påvisar nyttan av smittspårning i miljön för att identifiera möjliga 

smittspridare (vektorer) samt smittämnet som orsakade epidemin5. Den andra artikeln 

handlar om att utveckla nya och säkrare insektsbekämpningsmedel för att bekämpa mygg 

som sprider pandemiska sjukdomar (t.ex. malaria och denguefeber)6. 

2.2.3.4 Fortsättning och trender inom området 

Inom projektet kommer FOI framgent att bevaka experimentell forskning, exempelvis kring 

blödarfebrar ur ett ”dual-use” perspektiv. Vidare kommer FOI att följa utvecklingen av 

profylax och skydd mot virus, samt följa den snabba tekniska utvecklingen inom genetisk 

modifiering av virus ur ett ”gain of function”-perspektiv (tillförande av nya egenskaper till 

virus) som kan komma att användas vid avsiktlig spridning. Slutligen kommer FOI att följa 

destruktionsprocessen av smittkoppsvirus samt forskning kring detta och även andra 

klassiska virus (B-vapen). 

                                                 
3 16th International Negative Strand Virus (NSV), Siena, Italien 2015. 
4 Ebola: fakta och farhågor. Göran Bucht och Elisabet Frithz, under slutförande. 
5 Bergqvist, J., Forsman, O., Larsson, P., Näslund, J., Lilja, T., Engdahl, C., Lindström, A., Gylfe, Å., Ahlm, C., 

Evander, M., Bucht, G. Detection and isolation of Sindbis virus from mosquitoes captured during an outbreak 

in Sweden, 2013. (2015) Vector Borne Zoonotic Dis.;15(2):133-40. doi: 10.1089/vbz.2014.1717. 
6 Engdahl, C., Knutsson, S., Fredriksson, S-Å., Linusson, A., Bucht, G., Ekström, F. (2015). 

Acetylcholinesterases from the Disease Vectors Aedes aegypti and Anopheles gambiae: Functional 

Characterization and Comparisons with Vertebrate Orthologues.  
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2.3 C-området 

2.3.1 Nedrustning och icke-spridning – Kemiska vapen 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projekttid: 2015 

2.3.1.1 Behandlade frågor och projektmål 

Projektet har som syfte att bibehålla och utveckla kunskap för att möjliggöra expertstöd till 

UD, samt även i viss mån till Inspektionen för strategiska produkter (ISP), gällande Sveriges 

arbete inom Konventionen mot kemiska vapen (CWC) samt Australiengruppen (AG).  

Projektets övergripande mål är att öka FOI:s förmåga att stödja UD i frågor rörande 

nedrustning och icke-spridning av kemiska vapen och ämnen samt kunna tillhandahålla 

välunderbyggt och lätt gripbart expertstöd när kunden så erfordrar samt att i samråd med 

UD och på eget initiativ bevaka och förbereda muntliga och skriftliga underlag runt de 

frågor som kan förutsägas komma upp vid CWC och AG under året. Detta åstadkoms dels 

genom att bredda personalresurserna, dels genom att fördjupa FOI:s kompetens inom 

området. Merparten av de frågor som behandlas inom den kompetensbyggande delen av 

projektet bidrar direkt till att öka förmågan inom det relaterade uppdragsprojektet. 

2.3.1.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektets huvudsakliga nytta är: 

 Att genom expertstödstöd till UD bidra till att Sverige ses som en konstruktiv, 

professionell och bidragande medlemsstat i frågor relaterade till det multilaterala 

arbetet inom EU, CWC och AG. 

 Att genom att tillhandahålla snabbt gripbar och uppdaterad kemisk kunskap, öka 

UD:s beredskap och handlingsutrymme i frågor relaterade till kemiska ämnen och 

vapen. 

Dessutom ökar projektet genom kompetensbreddning och kunskapsfördjupning förmågan 

att ge ett professionellt stöd till UD. Genom att projektet ger möjlighet till fördjupning inom 

ämnesområdet produceras även underlag till uppdragsprojektet. Projektet bidrar även till en 

allmän kunskapsspridning genom att höja kompetensen inom FOI angående nedrustning 

och icke-spridning av massförstörelsevapen generellt. FOI har inom projektet även som mål 

att producera öppna rapporter eller artiklar inom intressanta områden för ytterligare 

kunskapsspridning. 

2.3.1.3 Framkomna resultat 

FOI har inom projektet har bistått med expertstöd vid exekutivrådsmöten och 

statspartskonferensen. Australiengruppens Plenar och intersessionella möten har också 

övervakats och rapporterats separat. Bedömningar avseende den fortsatta användningen av 

kemiska stridsmedel i Syrien, DAT missionen (Declaration Assessment Team) och FFM 

(Fact Finding Mission) har också tillhandahållits på begäran. Området inkapaciterande 

ämnen har studerats i mer detalj, och en rapport har sammanställts där aspekter som historik 

avseende användning, nationell forskning och användning samt existerande 

kontrollmekanismer tas upp. Rapporten är tänkt att användas som ett underlag för svenskt 

agerande i inom OPCW och AG, och kommer att färdigställas under första kvartalet 2016.  

2.3.1.4 Fortsättning och trender inom området 

FOI följer här kontinuerligt de frågeställningar som är aktuella inom de olika 

organisationerna (OPCW, AG) men försöker även blicka framåt och följa 

teknikutvecklingen och dess implikationer på konventionen och exportkontrollarbetet. 

Sverige kommer under 2016-2018 att ingå i OPCW:s verkställande råd, en viktig period då 

nästa översynskonferens infaller 2018. Även den grundkompetensbyggande delen av 
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projektet kommer därför att inriktas mot att utifrån löpande önskemål från UD ta fram 

underlag med direkt koppling till de frågor som är aktuella inom OPCW:s arbete. Viktiga 

frågor under närmsta åren kommer till exempel att vara OPCW:s framtida roll efter det att 

destruktionsarbetet är avslutat, samt verifikationsmekanismen anpassning till att möta 

existerande och framtida utmaningar. 

2.3.1.5 Fortsättning och trender inom området 

FOI kommer även fortsatt att kontinuerligt följa de frågeställningar som är aktuella inom de 

olika organisationerna (OPCW, AG) men försöker även blicka framåt och följa 

teknikutvecklingen och dess implikationer på konventionen och exportkontrollarbetet. 

Sverige kommer under 2016-2018 att ingå i OPCW:s verkställande råd, en viktig period då 

nästa översynskonferens infaller 2018. Även den grundkompetensbyggande delen av 

projektet kommer därför att inriktas mot att utifrån löpande önskemål från UD ta fram 

underlag med direkt koppling till de frågor som är aktuella inom OPCW:s arbete. Viktiga 

frågor under närmsta åren kommer till exempel att vara OPCW:s framtida roll efter det att 

destruktionsarbetet är avslutat, samt verifikationsmekanismen anpassning till att möta 

existerande och framtida utmaningar. 

2.3.2 C-verifikation 

Avd: CBRN-skydd och säkerhet 

Projekttid: 2015 

2.3.2.1 Behandlade frågor och projektmål 

Syftet med projektet är att säkerställa laborativ förmåga att oberoende kunna bedöma 

anklagelser om otillåten användning av kemiska stridsmedel. FOIs 

verifikationslaboratorium är ackrediterat av SWEDAC för analys av kemiska stridsmedel 

och relaterade ämnen i miljöprover, och certifierat (designerat) av OPCW (Organisation for 

the Prohibition of Chemical Weapons). I projektet bedrivs aktiviteter för att bibehålla och 

öka laboratoriets förmåga att verifiera användning av kemiska vapen. Detta görs genom 

kompetensutveckling av personal, vidareutveckling av laboratoriets kvalitetssystem och 

genom att bedriva forskning och metodutveckling relaterad till verifikation av kemiska 

stridsmedel. I projektet genomförs även de aktiviteter som krävs för att FOI ska fortsätta 

kunna vara ett laboratorium som är designerat av OPCW. 

För att säkerställa kemvapenkonventionens efterlevnad kan OPCW utföra inspektioner i en 

medlemsstat. Ett omfattande verifikationsprotokoll reglerar inspektioner utförda vid 

misstänkt produktion, lagring eller användning av kemiska vapen. För att snabbt och 

otvetydigt verifiera förekomsten av otillåtna kemikalier i prover från inspektionerna behöver 

OPCW stöd av ett globalt nätverk av designerade laboratorier för analys av kemiska 

stridsmedel och relaterade ämnen. För närvarande är 19 laboratorier i världen designerade, 

vilket innebär att de vid behov kan få i uppdrag av OPCW att analysera autentiska prover. 

FOI kan, som enda laboratorium i Sverige, bli utvalda av OPCW för uppdragsanalyser 

avseende misstänkt användning av kemiska stridsmedel. 

2.3.2.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Projektet nyttiggörs genom att kunna förse Sverige och OPCW med stöd, expertis och 

laborativ förmåga i nationell eller internationell händelse av användning av kemiska 

stridsmedel eller relaterade substanser. Under 2015 fick FOI:s verifikationslaboratorium i 

uppdrag av OPCW att analysera autentiska prover vid två tillfällen. Att FOI fick uppdragen 

visar att OPCW har gott förtroende för vårt laboratorium och att vi anses utföra arbete med 

hög kvalitet. Det arbete som genomförs i projektet är en direkt förutsättning för att FOI även 

fortsättningsvis ska kunna bli utvalda av OPCW för analys av autentiska prover.  
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Inom projektet ges även expertstöd till OPCW genom deltagande i OPCW OCAD 

Validation Group för uppdatering av OPCW Central Analytical Database (OCAD). OCAD 

är en databas för masspektra som används av samtliga designerade laboratorier.  

Under 2015 hölls en OPCW-finansierad kurs ”Analytical Skills Development Course” vid 

FOI för första gången. Målet med kursen var att medverka till att kemister från 

utvecklingsländer eller länder som har övergångsekonomi, får ökad praktisk erfarenhet av 

kemisk analys av ämnen relaterade till kemvapenkonventionen. Under kursen användes 

mycket av den kunskap och erfarenhet som byggts upp inom denna projektverksamhet. 

2.3.2.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under året har vi deltagit i OPCW:s kompetensprövning Proficiency Test 37 och erhållit 

betyg B. Betyget innebär att vi fortsatt är ett av OPCW:s designerade laboratorier. Vidare 

har vi deltagit i en av OPCW arrangerad kunskapsuppbyggande övning för analys av 

biomedicinska prover (Biomedical Sample Analysis Exercise). I samband med denna 

övning testades metoder för analys av senapsgasaddukter i plasma. 

2.3.2.4 Fortsättning och trender inom området 

Under 2016 kommer vi att fortsätta arbetet med att bibehålla laboratoriets kompetens, 

ackreditering och designering. Detta kommer vi att göra bland annat genom att delta i 

OPCW:s årliga kompetensprövning för miljöprover, detta år som provutvärderande labb, 

och i OPCW:s första kompetensprövning avseende biomedicinska prover (bioPT). I 

förlängningen är målet att laboratoriet ska bli ackrediterat och designerat även för analys av 

biomedicinska prover. 

2.4 Rymd- och missilfrågor 

2.4.1 Rymdfrågor 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projekttid: 2015 

2.4.1.1 Behandlade frågor och projektmål 

Området Rymdfrågor behandlar området rustningskontroll i rymden, inklusive förtroende-

skapande åtgärder, och är uppdelat i en grundkompetensdel och i en uppdragsdel.  

Grundkompetensdelen syftar till att bygga upp och bibehålla kompetens kring 

ämnesområdet för att långsiktigt kunna bistå UD och Regeringskansliet 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 på området inom ramen för 

relevanta fora. I synnerhet FN (Nedrustningskonferensen, CD, och kommittén för fredligt 

nyttjande av rymden, COPUOS) och EU (rådsarbetsgruppen CODUN Space; upphört under 

2015). Målet är att stödja UD i de ansträngningar som pågår internationellt inom området, 

framförallt initiativ som PAROS (Prevention of an Arms Race in Outer Space) och PPWT 

(Prevention of Placement of Weapons in outer space Treaty) i FN, samt rymdkoden (Code 

of Conduct for Outer Space Activities) i EU. 

För att bygga upp och bibehålla en kompetens på området berörs bland annat följande 

frågeställningar: 

 Vilka initiativ kring rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder i rymden 

finns det? 

 Vilken typ av teknologi existerar och kan komma att utvecklas för vapenverkan i, 

från och mot rymden? 
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 Hur förhåller sig andra nationer till rymd och rustningskontroll samt till de initiativ 

som förekommer?  

 Vilka trender finns inom rymd- och rustningskontroll? 

2.4.1.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

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, med ett fullgott underlag, skall kunna fatta beslut och lämna 

synpunkter i olika internationella fora angående rustningskontroll och förtroendeskapande 

åtgärder i rymden. Projektet ska också säkerställa att UD får en adekvat framförhållning vad 

gäller framtida frågor och utmaningar inom rymdområdet. 

2.4.1.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under 2015 har FOI inom uppdragsdelen bland annat lämnat stöd inom ramen för den 

nationella rymdutredningen (U2014:10), arbetet med att ta fram en internationell 

uppförandekod för rymdverksamhet samt i mindre utsträckning PAROS i Nedrustnings-

konferensen.  

Inom grundkompetensdelen har projektet bland annat arbetat med att etablera långsiktiga 

internationella kontakter med tekniska experter inom rymdområdet i relevanta länder. För 

det syftet genomfördes under 2015 besök vid några indiska organisationer som arbetar med 

säkerhetspolitiska rymdfrågor och rustningskontroll, bl.a. Institute for Defence Studies and 

Analyses (IDSA) och National Institiute for Advanced Studies (NIAS). 

2.4.1.4 Fortsättning och trender inom området 

Under 2016 fortsätter bevakningen av utvecklingen inom olika internationella forum så som 

Nedrustningskonferensen och COPUOS. Framförallt COPUOS förväntas få en ökad 

betydelse då säkerhetspolitiska rymdfrågor behandlas i större omfattning än tidigare. I den 

tekniska och vetenskapliga underkommittén, STSC, finns det förslag på att inrätta en 

expertgrupp inom området rymdlägesbild. Beroende på utformning och uppgift kan det bli 

aktuellt för projektet att engagera sig i det arbetet. 

Behovet av en internationell uppförandekod för rymdverksamhet kvarstår, men arbetet med 

att ta fram en sådan som tidigare drivits av EU (rådsarbetsgruppen CODUN Space) kommer 

upphöra eller flyttas till ett annat forum, så som FN. I dagsläget är det oklart i vilken 

utsträckning projektverksamheten kommer stödja detta arbete.    

Nationellt fortskrider arbetet med att ta tillvara resultatet från den nationella 

rymdutredningen som färdigställdes under 2015.  

Under 2016 kommer arbetet med att underhålla och utvidga FOI:s internationella kontaktnät 

inom rymd och säkerhet att fortgå. 

2.4.2 Missilfrågor 

Avd: Försvars- och säkerhetssystem 

Projekttid: 2015 

2.4.2.1 Behandlade frågor och projektmål 

Projektets huvudsakliga syfte är att ge stöd till framförallt UD inom frågor som rör 

användning av kort- och långräckviddiga ballistiska robotar, kryssningsrobotar och 

obemannade flygplan, teknik som används i sådana system, samt missilförsvar mot robotar 

av alla typer. Anledningen är att politiska och militära ställningstaganden och beslut i alla 

länder kan påverkas av andra länders arsenaler av sådana vapen- och försvarssystem. Att 

dessa senare frågor är aktuella och relevanta för Sverige  
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Målet med projektet är att säkerställa att UD har saklig och användbar information rörande 

ovanstående system vid överläggningar och internationella förhandlingar, eller 

ställningstaganden rörande andra länders agerande med sådana system. Projektet ger i 

begränsad omfattning stöd till ISP rörande exportkontroll av teknik som kan användas inom 

området, och samarbete sker delvis med andra myndigheter såsom Säpo och MUST. En stor 

del av stödet sker i form av deltagande i det tekniska arbetet inom exportkontrollregimen 

Missile Technology Control Regime (MTCR), där en person från FOI under perioden 2011-

2015 har lett de tekniska mötena i arbetsgruppen TEM och nyligen med UDs stöd fått 

förnyat förtroende att göra detta under 2016-17. I uppgifterna ingår också att delta i regimens 

besök till länder som inte är medlemmar av regimen. Vid Sveriges och UD:s arbete inom 

EU rörande exportkontroll och sanktioner deltar projektet i den mån arbetet berör produkter 

och teknik som kan vara aktuell för användning i vapenbärare. Visst stöd ges också till UD 

i arbetet inom ramen för Haagkoden mot spridning av ballistiska robotar, (Hague Code of 

Conduct Against Ballistic Missile Proliferation, HCOC). 

Förutom den del av projektet som rör direkt stöd, finns en del där verksamheten är inriktad 

mot att upprätthålla och utveckla grundkompetens inom området. Verksamheten i denna del 

syftar till att behålla och förädla den grundkompetens som finns hos FOI rörande 

teknikområdet missiler. Här utvärderas nya tekniska system och trender inom området. 

Denna del av projektet är intimt kopplad till den kunskap inom robotsystem som byggts upp 

inom FOI, finansierad av Försvarsmakten och FMV. Under 2015 har arbete gjorts på 

analyser av träffsäkerheten hos ballistiska robotar, hur dynamiken hos återinträdesfarkoster 

påverkar träffsäkerheten och delvis studier av mycket snabba kryssningsrobotar. 

2.4.2.2 Nytta/effekter och kunskapsspridning 

Effektmålet är att UD har relevant underlag i sina aktiviteter och tillgång till experter inom 

området, så att prioriteringar och verksamhet inom exempelvis internationella förhandlingar 

kan ske på ett effektivt sätt med goda resultat. Vidare att UD och relevanta myndigheter kan 

följa upp att internationella åtaganden, lagar och förordningar vad avser exportkontroll inom 

teknikområden relevanta för missilteknik följs. Delar av arbetet, framförallt inom MTCR 

men också inom EU, påverkar också i slutändan svensk lagstiftning och det är därmed 

nödvändigt att delta i arbetet inom MTCR så att de överenskommelser som sker där blir så 

bra och tydliga som möjligt. 

2.4.2.3 Framkomna resultat/slutsatser 

Under 2015 har långsiktig verksamhet inom grundkompetensprojektet resulterat i en bättre 

teknisk förståelse av styrning av ballistiska robotar för hög träffsäkerhet. Vidare har en 

översiktlig kunskap om viktiga egenskaper hos mycket snabba kryssningsrobotar erhållits. 
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Översikt över FOI:s arbete inom Forskning/analysstöd för 
regeringens behov under år 2015 
 

I nedanstående översikt redovisas FOI:s arbete inom Forskning/analysstöd för 

regeringens behov under 2015 enligt krav på återrapportering i regleringsbrev till 

FOI 19 december 2014 Fö2014/125/ESL (delvis), Fö2014/385/MFU och 

Fö2014/390/MFU m.fl. 

Det ingående överföringsbeloppet för 2015 uppgick till -605 tkr och tilldelningen 

enligt regleringsbrev var 51 367 tkr, vilket medförde ett disponibelt belopp på 50 

762 tkr. Kostnaderna för verksamheten uppgick till 49 153 tkr. Utgående 

överföringsbelopp uppgår därmed till 1 609 tkr. Utgående överföringsbelopp från 

2015 överskrider tillåtet anslagssparande med 68 tkr, vilket leder till indragning av 

anslagssparande med motsvarande belopp. 

Verksamheten har tre långsiktiga delområden. Det första delområdet är 

säkerhetspolitik och strategi. Verksamheten i detta delområde syftar till 

uppbyggnad och tillämpning av forskningsbaserad kunskap avseende den globala 

strategiska utvecklingen, med fokus på för Sverige centrala områden, och 

konsekvenserna för säkerhetspolitiken i Sverige respektive andra länder av vikt för 

Sveriges säkerhet. 

Det andra delområdet är försvarspolitik och försvarsekonomi. Verksamheten i detta 

delområde syftar till uppbyggnad och tillämpning av forskningsbaserad kunskap 

avseende inriktning och utformning av det militära och civila försvaret av Sverige, 

inklusive den svenska försvarssektorns långsiktiga ekonomi.  

Det tredje delområdet är samhällets säkerhet. Verksamheten i detta delområde 

syftar till uppbyggnad och tillämpning av forskningsbaserad kunskap avseende 

inriktning och utformning av samhällets säkerhet, särskilt krisberedskap, på alla 

nivåer i samhället, inklusive samverkan mellan olika aktörer nationellt och 

internationellt. 

Nedan redovisas den genomförda verksamheten i den ordning som 

Regeringskansliet gjorde i Sammanhållen inriktning av FORBES-projekt 2015 

(Fö2014/1551/SI) den 20 februari 2015. De 9 projekt som bedrivits under 2015 är: 

 Rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitisk utveckling (RUFS) 

 Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS) 

 Asiatisk säkerhet 

 Afrikaprojektet 

 Insatsprojektet 

 Försvarspolitiska studier 

 Försvarsekonomiska studier 

 Materielförsörjning 

 Analys och utveckling av samhällets krisberedskap (ASK) 
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Sist i översikten finns en sammanställning av de rapporter och övriga skriftliga 

produkter som har publicerats under 2015. Precis som i universitets- och 

högskolevärlden representerar innehållet i FOI:s publikationer inte nödvändigtvis 

myndighetens ståndpunkt eller uppfattning i en fråga. 

 

 

Projektredovisning 
 

1 Rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik (RUFS) 

 

Liksom 2014 präglades 2015 för RUFS av utvecklingen i Ukraina men också av 

Rysslands militära operation i Syrien. Smärre omprioriteringar gjordes därmed 

under året, men i huvudsak har dock projektet levererat enligt plan. Projektet har 

publicerat FOI-rapporter och FOI-memo om:  

 

- rysk syn på informationskrigföring (rapport) 

- relationerna mellan Ryssland och Kina (rapport i samarbete med 

Asienprojektet och ett FOI-memo, briefing) 

- sanktionerna mot Ryssland (rapport) 

- försvarsupphandling och ekonomisk effektivitet (FOI-memo) 

- rysk militär övningsverksamhet (rapport) 

- rysk inrikespolitik och internet (FOI-memo) 

- om operationen i Syrien (FOI-memo, briefing)  

- fyra briefings (FOI-memo) om Rysslands förhållande till Ukraina, Belarus 

och Centralasien.  

- rysk strategisk avskräckning (FOI-memo, briefing). 

 

Dessutom har projektets medarbetare bidragit med sakkompetens som resulterat i 

publikationer i andra FOI-projekt om t.ex. utvecklingen i EU:s östra närområde, 

SSR i Ukraina, om ryskt militärt tänkande, rysk informationskampanjer, ryska 

kärnvapen och ryska säkerhetspolitiska drivkrafter. Tre rapportutkast har 

färdigställts och kommer att publiceras i första kvartalet av 2016: ett i samarbete 

med NOTS om relationerna mellan Ryssland och USA; ett i samarbete med NOTS 

om Arktis; samt ett om ryska ministeriet för krishantering och civilt försvar (MTjS). 

Dessutom kommer en rapport av en extern expert att publiceras under 2016 om rysk 

försvarsupphandling. 

 

Under 2015 har projektmedarbetare levererat 116 dragningar och medverkat i 

media nationellt och internationellt vid cirka 150 tillfällen. Utvecklingen i Ryssland 

och Ukraina samt den ryska militära operationen i Syrien var, som nämnts ovan, de 

dominerande ämnena. Utöver detta har RUFS skrivit populärvetenskapliga artiklar 

som publicerats under året. Projektet fick återigen genomslag såväl nationellt som 

internationellt för sin expertis. 

 

Under 2015 har den akademiska meriteringen fortsatt genom att projektmedarbetare 

har: presenterat papper vid vetenskapliga konferenser (7 st); publicerat två peer 

review-artiklar; deltagit som peer reviewers för vetenskapliga tidskrifter; publicerat 

en bok om rysk ekonomi och institutioner på internationellt förlag (S. Oxenstierna 
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(red.) Routledge 2015; tre kapitel av projektmedarbetare). Samtliga FOI-

publikationer genomgår dessutom en granskningsprocess med företrädesvis externa 

granskare för att garantera god kvalitet. 

 

Inom ramen för prioriterade internationella samarbeten har följande verksamhet ägt 

rum:  

- Finland: två seminarier/konferenser ägde rum inom ramen för samarbetet 

med finska FDRA; ett seminarium i Stockholm i maj 2015 och ett 

seminarium kombinerat med konferens i Helsingfors i september 2015. 

- Polen: två rundabordssamtal arrangerades om säkerhet i Östersjöregionen i 

Warszawa i maj 2015 och i Stockholm i november 2015. Dessa ägde rum i 

samarbete med NOTS och polska OSW. En artikel publicerades 2015 som 

ett resultat av deltagande i en konferenspanel anordnad av OSW i Estland 

2014. 

- USA: ett rundabordssamtal om Ryssland arrangerades i samarbete med 

amerikanska CNA i Washington i oktober 2015. Projektet hade under 2015 

en medarbetare stationerad i USA (New York) och projektets medarbetare 

deltog i seminarier, rundabordssamtal och konferenser i USA vid cirka 20 

tillfällen under 2015. Under året har också en rad amerikanska forskare och 

tjänstemän besökt RUFS i Stockholm. 

- Norge: En konferens om ryska försvarsutgifter arrangerades inom ramen för 

samarbetet med norska FFI och svenska Handelshögskolan. Dessutom 

fortsatte samarbetet med Norge inom ramen för forskningsprojektet 

NEPORUS vid Oslo universitet. 

- Japan: projektets medarbetare deltog i en internationell konferens i 

Makuhari och besökte NIDS i Tokyo i samband med detta. En forskare från 

NIDS skrev en briefing för RUFS. 

 

Projektets medarbetare har vidare regelbundet levererat underlag muntligt och 

skriftligt till Försvarsdepartementet och Försvarsmakten i en rad frågor.  
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2. Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS). 

 

Under våren organiserades NOTS ur två tidigare projekt, Atlantisk säkerhet 

(ASEK) och Säkerhet i närområdet (SIN). Projektet har under året befunnit sig i en 

uppbyggnads- och organiseringsfas. NOTS studieområden omfattar utrikes-, 

försvars- och säkerhetspolitik samt den militärstrategiska utvecklingen inom tre 

huvudsakliga områden: 

 

- Närområdet (Norden, Baltikum, Östersjöregionen, Arktis), 

- Frankrike, Storbritannien och Tyskland, 

- USA (utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt inrikespolitiska aspekter 

på dessa områden), 

- De multilaterala säkerhetspolitiska organisationer inom vilka dessa nationer 

verkar. 

 

Under de åtta månader NOTS varit i verksamhet har fyra tidigare beställningar från 

2014 färdigställts. En studie om omvandlingen av NATO:s militära strukturer, en 

studie om amerikanska prioriteringar i Fjärran Östern samt en studie om EU:s 

utrikestjänst som aktör har färdigställts. Dessutom har en studie om USA:s, 

Rysslands och Kinas roller i ett nytt Arktis färdigställts och kommer att publiceras 

under det första kvartalet 2016. 

 

Ett utvecklingsarbete av ett analytiskt ramverk pågår. Detta arbete fortsätter under 

2016. En studie om reaktioner i Europa på Rysslands förändrade beteenden som 

fokuserar på Tysklands, Storbritanniens och Frankrikes försvars- och 

säkerhetspolitiska utveckling har färdigställts, samt en studie om dessa länders 

reaktioner på Ukrainakriget som är på väg att avslutas. Delprojektet Försvar och 

försvarsförmåga i Östersjöområdet inleddes under hösten, varför endast delar av 

studiefrågorna kunnat behandlas under året. Fokus har legat på analys och 

kunskapsuppbyggnad avseende försvarbarhet i Baltikum och de europeiska och 

transatlantiska aspekterna härpå. En delstudie om USA-Rysslandsrelationen har 

färdigbehandlats och kommer att publiceras under första kvartalet 2016.  

 

Ett Memo om Östersjöstaternas militärutgifter med prognos framåt har tagits fram 

till stöd för analysen av försvarsförmåga i Östersjöregionen. 

 

Flera kortare briefingar har tagits fram under året. En om implikationerna av ett 

möjligt brittiskt utträde ur EU (”Brexit”), en om USA och påverkan på 

alliansmönstren i Fjärran Östern. En briefing om förväntningarna på EU:s 

utrikestjänst liksom en analys av utmaningar för NATO:s nye generalsekreterare 

likaså. 

 

Fyra bidrag till FOI:s Strategiska utblick har skrivits av projektets medarbetare; 

ryska informationskampanjer i Baltikum, kärnvapenfrågor, europeiska stormakters 

säkerhetspolitik samt tröskelförmåga och svenska säkerhetspolitiska utmaningar. 

 

Två konferenser och en workshop har organiserats under verksamhetsåret. En 

konferens rörande säkerhet i Östersjöregionen arrangerades och genomfördes i 

Stockholm i samverkan med RUFS-projektet och tillsammans med polska OSW. 

En konferens organiserades av projektet i samverkan med Lettlands ambassad med 
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fokus på säkerhetsutmaningar i Östersjöregionen i kopplat till Lettlands EU-

ordförandeskap. En sluten workshop om hård säkerhet i Östersjöregionen 

organiserades och genomfördes i Stockholm med kort varsel. Ett mindre 

seminarium genomfördes i samverkan med Stiftung Wissenschaft und Politik 

(SWP) för redovisning av europeiska försvarsutgifter. 

 

Projektmedarbetare har också gjort ett flertal redovisningar och presentationer för 

uppdragsgivaren direkt, Riksdagens försvarsutskott, tillresta utländska delegationer 

från USA, Frankrike, Kanada, Australien, Norge, Italien samt Storbritannien.  

 

Projektets kunskapsområden har också tilldragit sig intresse från andra myndigheter 

och andra delar av samhället, vilket bidrar till FOI:s uppgift att också verka 

kunskapsspridande i samhället. Separata och externt finansierade presentationer för 

Försvarsmakten, Nato:s forskningsorganisation, Utrikesdepartementet, 

Försvarshögskolan Utrikespolitiska institutet, näringslivet bland andra har 

genomförts parallellt med verksamheten under året. 
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3. Asiatisk säkerhet 
 

Projektet har under 2015 studerat ämnen kopplade till tre fokusområden: Östasien, 

Sydasien och Mellanöstern. 

 

Under året hade projektet i uppdrag att studera framtida säkerhetsutveckling i 

Mellanöstern på regional nivå. För att lösa uppgiften anordnades två konferenser på 

temat. Till den första som hölls under senvintern bjöds en bred expertkår från 

Sverige in för att diskutera säkerhet i Mellanöstern idag och vilka nyckelfaktor som 

påverkar den strategiska dynamiken i regionen. Den andra konferensen samlade ett 

femtontal internationella experter samt från Sverige inbjudan deltagare för att 

utforska de viktigaste påverkansfaktorernas potentiella inverkan i framtiden. 

Experternas korta kapitel samlades i en antologi för att publiceras. 

 

Projektmedarbetare deltog också på en akademisk konferens i Oman där ett papper 

om Shia-Sunnimotsättningars påverkan på den regionala maktbalansen 

redovisades. Projektmedarbetare deltog även på en konferens i Vaduz om 

säkerhetsutvecklingen i Mellanöstern anordnad av Lichtenstein Institute of Self- 

Determination at Princeton. Inom ramen för studien om Mellanösterns säkerhet har 

projektet publicerat en briefing om kriget i Syrien, en om finansiering av 

terrorgruppen ISIS och en om turkisk Syrienpolitik.  

 

Projektet hade i uppdrag att samarbeta med ett japanskt försvarsforskningsinstitut. 

Inom ramen för uppdraget genomförde projektmedarbetare en resa till Japan för att 

diskutera med motparterna hur detta samarbete skulle organiseras. Underlag och 

rekommendationer för fortsatt samarbete har levererats. 

 

Projektet har studerat säkerhetskomplexet Indien-Pakistan. En medarbetare 

växeltjänstgjorde under slutet av 2014 och början av 2015 på FOI:s motsvarighet i 

Indien och författade därifrån texter om Indiens ökade ekonomiska och strategiska 

betydelse och den indisk-amerikanska relationen. Projektet deltog också vid det av 

German Marshall Fund anordnade India forum. 

 

Projektet har studerat hur Kina analyserar och möter hot mot landets inre säkerhet. 

En studieresa till Kina genomfördes för att inhämta forskares och tjänstemäns syn 

på och bedömningar av det interna säkerhetsläget. Resultaten delges departementet 

i en rapport som levereras i början av 2016. Projektet levererade en rapport om 

relationerna mellan Kina och Ryssland, ett samarbete med RUFS-projektet. 

 

En bedömning av Indonesiens säkerhets- och utrikespolitiska situation levererades 

till Försvarsdepartementet. En rapport om Australiens försvarspolitiska utveckling 

färdigställdes under våren.  

 

Projektet levererade en analys av hur framtidsstudier kan genomföras och nyttjas 

av beslutsfattare. Texten diskuterar hur en kommande studie om Asiens 

säkerhetspolitiska utveckling på tio års sikt skulle kunna genomföras. Diskussionen 

tar avstamp i ett flertal framtidsstudier som under åren har genomförts inom 

programmet.  
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Projektets medarbetare har genomfört ett antal presentationer och dragningar inom 

de områden som projektet kontinuerligt skall bevaka och studera. Projektets 

medarbetare har när så har varit särskilt efterfrågat medverkat som experter i media.  
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4. Afrikaprojektet 

 

Under 2015 har Afrikaprojektet bistått Försvarsdepartementet med 

säkerhetspolitiska analyser av utvecklingen på den afrikanska kontinenten till stöd 

för departementets försvars- och säkerhetspolitiska överväganden. Inte minst gäller 

detta i relation till inriktning och planering av Sveriges deltagande i fredsfrämjande 

insatser. Under året har projektet publicerat två större rapporter, två längre memon 

samt nio briefings. Ett seminarium med deltagande av politiker, militärer och 

forskare anordnades i början av 2015 inför deployering av svensk trupp till Mali. 

Vidare har projektet bidragit genom muntliga föredragningar till 

kunskapsuppbyggnad både inom Regeringskansliet och Försvarsmakten avseende 

pågående konflikter i Afrika. 

Projektet har under 2015 fokuserat på utvecklingen av det institutionella samarbetet 

för fred och säkerhet i Afrika (APSA) med betoning på de regionala 

organisationerna. Högkvarteren för Afrikanska unionen, SADC (södra Afrika), 

ECCAS (centrala Afrika), ECOWAS (västra Afrika), IGAD och EASFCOM (östra 

Afrika) har besökts i syfte att kartlägga vilka de främsta utmaningarna för fred och 

säkerhet varit i respektive region under de senaste fem åren samt hur de 

mellanstatliga organisationerna hanterat dessa. Denna studieserie har utgjort en 

uppdatering och fördjupning av de regionala studier som bedrevs inom projektet för 

cirka fem år sedan. 

Vid sidan av denna särskilda satsning har fortsatt analys av utvecklingen i två stater 

prioriterats: Mali och Libyen. I januari 2015 etablerades det första svenska 

underrättelseförbandet i Timbuktu i norra Mali. Det innebar att Sverige fick ett nytt 

långsiktigt militärt insatsområde att förhålla sig till. I detta har projektet på en rad 

olika sätt bidragit med kunskap och analys. Under året har lokala konflikters 

drivkrafter och dynamik studerats avseende Mali. I en studie samfinansierad av 

projektet och Utrikesdepartementet har en konfliktanalys med genderperspektiv 

gjorts, sannolikt ensam i sitt slag. Vidare har sambandet mellan klimatförändringar, 

eller hantering av knappa naturresurser, och konflikt studerats med Mali som 

fallstudie. Studien av Libyen har undersökt den säkerhetspolitiska utvecklingen i 

landet sedan Gaddafis fall och fram till idag. Till stöd för förståelsen av ett snabbt 

skiftande aktörsfält och oerhört komplex konfliktdynamik analyserades i rapporten 

de stridande parterna i landet samt deras intressen. 

En förstudie har genomförts avseende Afrikas militära stormakter och vilka de kan 

sägas vara. Studien kommer ligga till grund för framtida studieförslag inom 

projektet. Dessutom har flera kortanalyser gjorts utifrån viktiga teman som 

identifierats under året – den allvarliga politiska och säkerhetsmässiga situationen 

i Burundi har studerats liksom den afrikanska snabbinsatsstyrkan ACIRC. Vidare 

har USA som kontraterrorismaktör i Afrika samt de säkerhetspolitiska 

konsekvenserna av gränsöverskridande brottslighet i svaga stater studerats. 
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5. Insatsprojektet 

 

Insatsprojektet gav under 2015 stöd till Försvarsdepartementet i form av analyser 

gällande fredsfrämjande insatser, med särskilt fokus på Sveriges deltagande. 

Projektet producerade studier inom tre prioriterade fokusområden: insatsanalys, 

insatsorganisationer samt tematiska studier. 

 

FN var ett fokusområde för arbetet kopplat till insatsorganisationer. FOI stödjer FN 

med att ta fram en handbok för styrkegenerering och deployering av uniformerad 

personal (UN Manual on the Generation and Deployment of Uniformed Personnel). 

Stödet efterfrågades av FN baserat på det arbete FOI har gjort tidigare år inom 

ramen för Insatsprojektet. Arbetet startade i maj 2015 och planeras slutföras under 

våren 2016. Framtagandet av manualen – som kommer att bli en FN-produkt – görs 

i nära och kontinuerligt samråd med FN. FOI:s arbete samfinansieras av 

Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Som en del av arbetet 

presenterade FOI i oktober 2015 handbokens tänkta upplägg vid en workshop i New 

York med ett 100-tal militär- och polisrådgivare från FN:s olika 

truppbidragarländer. 

 

Insatsprojektet genomförde två insatsanalyser. En studie analyserade det svenska 

bidraget i början av 2015 till EU:s militära operation för att bekämpa pirater utanför 

Somalias kust – EUNAVFOR Operation Atalanta. Särskilt fokus var på samarbetet 

ned Nederländerna. Svenska förmågedelar, som inkluderade två Stridsbåtar 90 och 

två helikoptrar (Helikopter 15), samt ett svensklett styrkehögkvarter var under tre 

månader baserade ombord det nederländska fartyget HNLMS Johan de Witt. Detta 

bilaterala bidrag var unikt, eftersom ett styrkehögkvarter under ledning av ett land 

var baserat på ett flaggskepp som var under ledning av ett annat. Rapporten beskrev 

och analyserade planering och implementering av sammanslagningen av 

nederländska och svenska styrkor, och identifierade lärdomar som kan vara av 

värde för liknande samarbeten i framtiden. 

 

Den andra insatsanalysen tittade på Sveriges bidrag till FN:s stabiliseringsinsats 

MINUSMA i Mali. Studien fokuserade på det svenska förband, Mali02, som var på 

plats i Mali från juni till november 2015 och vars huvuduppgift var att bidra till 

ASIFU – MINUSMA:s nyinrättade underrättelseenhet. Studien identifierade 

förbandets resultat och största utmaningar avseende underrättelsearbetet. Vidare 

gav rapporten en övergripande bild av förbandsbidragets måluppfyllnad vad gäller 

att förse underrättelseenheten ASIFU och MINUSMA i sin helhet med information 

som kan användas för att uppfylla insatsens mandat. 

 

Insatsprojektet undersökte också erfarenheter och lärdomar från Försvarsmaktens 

stöd inom säkerhetssektorreform (SSR) i olika länder under de senaste 10 åren. 

Analysen resulterade i rekommendationer för handlingsmöjligheter för framtida 

SSR-verksamhet. Denna studie har bidragit till att projektet kunnat upprätthålla sin 

kompetens inom säkerhetssektorreform och kapacitetsbyggnad. 

 

Projektet har också i nära samarbete med Försvarsdepartementet deltagit i en rad 

olika processer. Till exempel har personal från projektet stöttat departementet med 

Sveriges ordförandeskap i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperations) under 

2015. 
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6. Försvarspolitiska studier 

 

Projektet Försvarspolitiska studier etablerades under 2014 och genomfördes 

därmed för andra året under 2015. Jämfört med första året minskades omfattningen 

på projektet under 2015 genom att en tydligt studieorienterad del utgick. Som 

överenskommet med Försvarsdepartementet slutfördes och överlämnades dock 

under årets inledning en studie om olika perspektiv på svensk tröskelförmåga som 

i allt väsentligt utarbetats under 2014.  

 

Inom området försvarspolitisk uppföljning och utvärdering levererades analysstöd 

rörande bland annat Försvarsmaktens mål, uppgifter, effektivitet och operativa 

koncept. Stödet har under året fokuserat på bidrag till det under året fattade 

försvarspolitiska inriktningsbeslutet samt genomförande av åtgärder med anledning 

av detta. Såväl metod- som sakstöd har lämnats löpande i ett stort antal frågor. 

Leveranserna har bestått av bland annat bidrag till Försvarsdepartementets texter, 

analyspromemorior, föredragningar och rådgivning.  

 

Projektet omfattar också försvarsunderrättelseområdet. Inom detta område har det 

under året dels tagits fram ett underlag med reflektioner om nyttovärdering av 

underrättelser, dels genomförts en studie avseende återkoppling i 

försvarsunderrättelseverksamheten. Båda dessa underlag kommer formellt att 

överlämnas under inledningen av år 2016.  
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7. Försvarsekonomiska studier 

 

Projektet Försvarsekonomiska studier syftar till att genom analyser, utredningar och 

förslag bidra till Regeringskansliets, primärt Försvarsdepartementets, arbete med 

att strategiskt styra, följa upp och vid behov lämna åtgärdsförslag för att 

utvecklingen av försvaret ska ske i enlighet med riksdagens och regeringens beslut.  

 

Projektet har under 2015 bedrivits i tre olika delprojekt, i sin tur uppdelade i ett par 

deluppgifter. Projektet har varit både kunskapsuppbyggande och -avtappande.  

 

Det första delprojektet benämns Strategisk analys och styrning. Ett samarbete med 

norska Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har genomförts. Under året har en 

rapport, vars arbete huvudsakligen genomfördes 2014, färdigställts och publicerats 

om incitamentsstrukturer i materielförsörjningen. Även FFI gav ut en motsvarande 

rapport med norskt fokus som resultat av arbetet. Därefter har arbetet omfattat en 

studie om materielförsörjningsfrågor med fokus på frågeställningar relaterade till 

begreppet hyllvaror. Studien har bl.a. som mål att jämföra norska och svenska 

praktikfall. Svårigheter att få tillgång till data för den svenska delen av studien har 

dock förskjutit tidplanen och rapporten kommer att färdigställas tidigt under 2016. 

Även FFI kommer att publicera en rapport med norskt fokus under första kvartalet. 

En annan uppgift inom delprojektet, av mer kunskapsuppbyggande karaktär, har 

varit att ta fram ett par förslag till fortsatt fördjupning under 2016. 

Försvarsdepartementet att få ta ställning till och besluta om fortsatt inriktning och 

fördjupning. 

 

Det andra delprojektet benämns Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi och har haft 

tre uppgifter under året. Störst i omfattning har analysstödet till Enheten för militär 

förmåga och insatser varit. Viktiga leveranser har varit analyser inför 

inriktningsproposition och inriktningsbeslut, samt analyser relaterade till inkomna 

årsredovisningar och budgetunderlag från myndigheterna. En annan uppgift under 

året har avsett framtagandet av ett användarvänligt beräkningsverktyg för enkla 

personalkategoriberäkningar och en tredje uppgift har avsett arbete för att driftsätta 

försvarsmaktsstrukturberäkningsverktyget BEMPA Light hos 

Försvarsdepartementet.  

 

Det tredje delprojektet benämns Försvarssatsningar och har huvudsakligen 

omfattat insamling och bearbetning av data avseende länders försvarsbudgetar och 

militärutgifter. Delprojektet har levererat ett flertal s.k. inlagor med tabellerat 

underlag till inriktningspropositionen. Inom delprojektet har även en rapport 

färdigställts som kommer att publiceras tidigt under 2016 om utvecklingen de 

senaste fem åren och prognoser för de kommande fem åren av NATO-ländernas 

militärutgifter samt militärutgifternas andelar av BNP. Inom delprojektet har under 

året ett kunskapsuppbyggande arbete inletts för att på ett ordnat sätt dokumentera 

och tradera den metod-, käll-, och domänkunskap som arbetet över tid ackumulerat. 
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8. Materielförsörjning 

 

Projekt materielförsörjning stödjer Försvarsdepartementets arbete med att utveckla 

materiel- och logistikförsörjningen. Projektet stödjer löpande 

Försvarsdepartementet med studier och analyser inför materielbeslut och strategisk 

inriktning av materiel- och logistikförsörjningen i stort. Projektet är både 

kunskapsuppbyggande och avtappande.  

 

Materielförsörjningsprojektet har under 2015 bestått av tre delprojekt. Ett 

delprojekt har studerat nuvarande situation avseende förmåga till snabb anpassning 

av materielsystem och ger förslag på åtgärder för realisering av ökad förmåga till 

snabb anpassning. Det konstateras att det idag saknas en etablerad förmåga att 

bedriva snabb anpassning. Det gäller hela kedjan från att identifiera och värdera 

behov, fatta beslut om samt att genomföra snabb anpassning. I slutrapporten 

presenteras tretton förslag på åtgärder som var för sig och samlat bidrar till ökad 

förmåga till snabb anpassning. Åtgärderna syftar till att stärka den nationella 

försvarsförmågan genom att göra det militära försvaret mer flexibelt och förberett 

för att hantera oväntade utvecklingar. 

 

Det andra delprojektet har studerat vilka åtgärder som behövs för att nå en säker 

reservmaterielförsörjning vid höjd beredskap. En given förutsättning är en fortsatt 

strävan mot hög kostnadseffektivitet i grundberedskap. Den sammantagna analysen 

visar på ett antal utmaningar i reservmaterielförsörjningen. Ett antal åtgärder 

föreslås också för att bemöta dessa utmaningar. 

 

Det tredje delprojektet har bidragit med analysstöd som fokuserat på 

materielförsörjningen till försvaret. Analyser har genomförts inför 

inriktningspropositionen och inför inriktningsbesluten till Försvarsmakten och 

FMV. Fortsatta analyser och metodstöd har lämnats avseende det pågående 

införandet av vissa av förslagen som lämnades av 

Investeringsplaneringsutredningen (SOU 2014:15). Visst stöd har även lämnats i 

budgetpropositionsarbetet till utvecklandet av resultatindikatorer för 

materielförsörjningen. Analysstöd har även lämnats avseende myndigheternas 

årsredovisningar och budgetunderlag samt inför författande av regleringsbrev.  
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9. Analys och utveckling av samhällets krisberedskap (ASK) 

Projektet bidrar till att stödja Regeringskansliet med analysstöd och studier i det 

strategiska arbetet med att utforma och utveckla samhällets krisberedskap. Under 

2015 har projektets uppdragsgivare flyttat från Försvarsdepartementet till 

Justitiedepartementet. 

 

ASK-projektet stödjer JU/SSK med rapporter, föredragningar, kortare policypapper 

och analysstöd i arbetet med krisberedskapsfrågor som omfattar systemets alla 

nivåer och helhet i syfte att utveckla arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap 

och civilt försvar. Projektet är en integrerad del i det utvecklingsarbete som sker 

avseende den civila beredskapen i samhället. Projektet levererar kontinuerligt 

sammanställningar, analyser och utvecklingsförslag direkt till JU/SSK. 

 

Här kan särskilt nämnas projektets uppskattade arbete med analys och syntes av 

myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser och departementens 

bedömningsmallar.  Vidare har det under 2015 även varit ett stort fokus på 

länsstyrelsernas krisberedskap, bland annat genom sammanställning och 

bedömning av länsstyrelsernas årsredovisningar samt underlagsframtagande till 

regleringsbrev för länsstyrelserna. JU/SSK har under året prioriterat civilt försvar 

framför analys av kontraktsbaserad krisberedskap och projektet har bistått bland 

annat med sammanställning och analys av remissvar rörande MSB:s 

regeringsuppdrag om civilt försvar.  

 

Projektet slutförde under första delen av 2015 en förstudie om hur 

krisberedskapsorganisationer inom EU-länder arbetar med effekter från 

klimatförändringar. 

 

I årets uppdrag ingick ursprungligen en uppföljande studie inom klimatområdet. 

Till följd av omställningsarbete på FOI gällande klimatkompetens försenades 

dialogen mellan FOI och SSK angående inriktning. I slutändan har studien utgått 

och resurser har omfördelats för att täcka andra behov.  

 

En rapport om säkerhetshot kopplat till den kemiska industrin har utgivits (FOI-R- 

-4167--SE). I rapporten studeras hur Sevesoverksamheter arbetar med 

säkerhetsaspekter och hur riskbedömningar kopplat till dessa hanteras vidare i 

kedjan från lokal, via regional till nationell nivå. Resultaten visar att aktörerna 

beaktar risker för olyckor, men i betydligt mindre grad säkerhetsaspekter i samband 

med tillsynsverksamhet eller riskanalyser.  

 

Projektet har också medverkat i seminarier om det nordiska Haga-samarbetet både 

i Bryssel och Oslo (Fredshuset). Vidare har ASK bidragit med kapitel om 

återuppbyggnad av det civila försvaret i ”Strategisk utblick 6”. 
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Rapporter och skriftliga produkter som levererats under 2015 

Författare Titel Rapportnr Publform 

Erika Holmquist 
Kazakhstan after Crimea:"you cannot choose your 
neighbours" FOI MEMO 5246 Memo 

Margerete Klein 
Ukraine's volunteer battalions - advantages and 
challenges FOI MEMO 5312 Memo 

Martin Lundmark, Susanne Oxenstierna 
Försvarsupphandling och ekonomisk effektivitet - 
Teoretisk förstudie till empirisk komparativ analys FOI MEMO 5381 Memo 

Jakob Hedenskog, Erika Holmquist 
The threat of the Islamic State to Russia´s North 
Caucasus and Central Asia FOI MEMO 5383 Memo 

Gudrun Persson 
Russian Strategic Deterrence - Beyond the 
Brinkmanship? FOI MEMO 5398 Memo 

Jakob Hedenskog 
The Presidential Elections in Belarus in the context 
of the Ukrainian Crisis FOI MEMO 5422 Memo 

Roger McDermott 
Russia´s Strategic Mobility and its Military 
Deployment in Syria FOI MEMO 5453 Memo 

Carolina Vendil Pallin 
Kontroll över internet genom ägande i Ryssland 
2013-2015 FOI MEMO 5458 Memo 

Hiroshi Yamazoe 
The Prospect and limits of the Russia-China 
Partnership. FOI MEMO 5510 Memo 

Ulrik Franke 
War by non-military means: Understanding Russian 
information warfare. FOI-R--4065--SE 

FOI 
rapport 

Susanne Oxenstierna, Per Olsson 
The economic sanctions against Russia - Impact 
and prospect of success FOI-R--4097--SE 

FOI 
rapport 

Johan Norberg 
Training to fight - Russia's Major Military Exercises 
2011-2014 FOI-R--4128--SE 

FOI 
rapport 

Fredrik Westerlund 
Russian civil-military relations and the war on 
Ukraine - what has Huntington to say? FOI-S--5027--SE Konferens 

Susanne Oxenstierna Russian Energy and Security up to 2030. FOI-S--5049--SE Bokkapitel 

Susanne Oxenstierna 
The Challenges for Russia´s Politicized Economic 
System FOI-S--5054--SE Bokkapitel 

Susanne Oxenstierna The Role of Institutions in the Russian Economy FOI-S--5055--SE Bokkapitel 

Carolina Vendil Pallin 
The Basis for Institutions Among the Population in 
Russia. FOI-S--5056--SE Bokkapitel 

Carolina Vendil Pallin Russia Challenges the West in Ukraine FOI-S--5058--SE Konferens 

Gudrun Persson Russia and Baltic Sea Security FOI-S--5078--SE Konferens 

Jakob Hedenskog 
Domestic and Foregin Determinants of Ukraine´s 
Security. FOI-S--5085--SE Konferens 

Gudrun Persson, Carolina Vendil Pallin, 
Tommy Jeppsson Introduction & concluding remarks FOI-S--5121--SE Bokkapitel 

Märta Carlsson 
Far below zero - Russian -American relations in the 
light of Ukraine FOI-S--5128--SE Konferens 

Carolina Vendil Pallin Control of the Russian Internet - Ownership FOI-S--5129--SE Konferens 

Susanne Oxenstierna The decline of the Russian economy FOI-S--5279--SE Artikel 

Roger Roffey The Soviet Biological Weapons Program: A History FOI-S--5300--SE Artikel 

Hannes Sonnsjö, Anna Sundberg 

EU:s utrikestjänst - en utrikespolitisk aktör i 
förändring? Förväntningar och farhågor på det nya 
ledarskapet. FOI-R--4054--SE 

FOI 
rapport 

Niklas Granholm 
Arktiska utmaningar - anförande vid UI-seminarium 
den 16 januari 2015 FOI MEMO 5252 Memo 

Madelene Lindström Skandinaviskt vaktombyte inom NATO FOI MEMO 5082 Memo 

Anna Sundberg 
Hundra dagar i EU:s tjänst - förväntningar på 
utrikestjänstens nya ledarskap. FOI MEMO 5275 Memo 

Niklas Rossbach The US rebalance puts Asian Alliances at stake FOI MEMO 5285 Memo 

Niklas Rossbach, Anna Sundberg 
Towards a not so great Britain? Consequences of a 
Brexit FOI MEMO 5354 Memo 
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Bengt-Göran Bergstrand 
Trends in the Baltic Sea States 2005-15, with 
projections for 2016-20 FOI MEMO 5544 Memo 

Madelene Lindström, Johan Eellend, Mike 
Winnerstig 

Från insats till försvar: NATO:s militära 
kommandostruktur under omvandling FOI-R--4056--SE 

FOI 
rapport 

Niklas Rossbach 

Amerikanska prioriteringar i Fjärran Östern - USA:s 
säkerhetspolitik och allianser i Asien och 
Stillahavsområdet FOI-R--4091--SE 

FOI 
rapport 

Samuel Bergenwall 
Obama i New Delhi - ett nytt kapitel i den indo-
amerikanska relationen FOI MEMO 5264 Memo 

Mikael Eriksson Kriget i Syrien - hur många år till? FOI MEMO 5284 Memo 

Kaan Korkmaz, John Rydqvist Turkish getup? - Ankara´s Syria policy dilemma FOI MEMO 5286 Memo 

Samuel Bergenwall 
Indiens växande ekonomiska och strategiska 
betydelse FOI MEMO 5339 Memo 

Michael Jonsson 

Funding the Islamic State: Sources of Revenue, 
Financing Requirements and Long-Term 
Vulnerabilities to Counter-Measures FOI MEMO 5525 Memo 

Erika Holmquist ISIS and Hezbollah: Conduits of Instability FOI-R--4058--SE 
FOI 
rapport 

Märta Carlsson, Susanne Oxenstierna, 
Mikael Weissmann 

China and Russia - A Study on Cooperation, 
Competition and Distrust. FOI-R--4087--SE 

FOI 
rapport 

Mike Winnerstig 
Geopolitikens primat: Australisk säkerhetspolitik 
under Tony Abbott FOI-R--4090--SE 

FOI 
rapport 

Adriana Lins De Albuquerque 
Explaining the 2012 Tuareg rebellion in Mali and 
lack thereof in Niger FOI MEMO 5099 Memo 

Tim Foxley 
Changing the message: improving the prospects for 
conflict resolution in Afghanistan FOI-R--4050--SE 

FOI 
rapport 

Cecilia Hull Wiklund, Gabriella Ingerstad 
The Regionalisation of Peace Operations in Africa: 
Advantages, challenges and the way ahead FOI-R--4031--SE 

FOI 
rapport 

Cecilia Hull Wiklund 
ACIRC - en afrikansk förmåga till omedelbar 
krishantering FOI MEMO 5239 Memo 

Gabriella Ingerstad, Cecilia Hull Wiklund 
Trender och utmaningar i genomförandet av 
regionala insatser i Afrika FOI MEMO 5254 Memo 

Jonathan Kananen USA som kontraterrorismaktör i Afrika FOI MEMO 5243 Memo 

Kim Mattsson 
Weak States and Transnational Crime - 
Consequences for Stability FOI MEMO 5283 Memo 

Camilla Elowson, Cecilia Hull Wiklund Burundi - allt på spel i tredje perioden FOI MEMO 5486 Memo 

Gabriella Ingerstad, Magdalena Tham 
Lindell 

Challenges to Peace and Security in Central Africa - 
The Role of ECCAS FOI MEMO 5327 Memo 

Johan Tejpar, Adriana Lins De Albuquerque 
Challenges to Peace and Security in West Africa: 
The Role of ECOWAS FOI MEMO 5382 Memo 

Adriana Lins De Albuquerque 

Challenges to Peace and Security in North Africa: 
Accounting for the Lack of Regional Institutional 
Response FOI MEMO 5421 Memo 

Mikael Eriksson 
A Fratricidal Libya and its Second Civil War- 
Harvesting Decades of Qaddafi's 'Divide and Rule' FOI-R--4177--SE 

FOI 
rapport 

David Harriman, Kristina Zetterlund 

Bilateral Partnership on an Even Keel - The 
Integration of Swedish and Dutch Forces in EU 
Naval Force Operation Atalanta 2015 FOI-R--4101--SE 

FOI 
rapport 

Claes Nilsson, Magdalena Tham Lindell 
Framåt Sahel. En analys av Sveriges förbandsbidrag 
till FN:s insats i Mali FOI-R--4172--SE 

FOI 
rapport 

Fredrik Lindvall, Anna Weibull, Mikael 
Wiklund 

Från kurirer till maskiner- Några förutsättningar för 
en utvecklad elektronisk delgivning av 
underrättelser FOI-RH--1581--SE 

FOI 
rapport 

Michael Jonsson, Elliot Brennan 

Drugs, Guns and Rebellion: A Comparative Analysis 
of the Arms Procurement of Insurgent Groups in 
Colombia and Myanmar. FOI-S--5255--SE Artikel 

Michael Jonsson 
Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-
Combatants in Colombia. FOI-S--5256--SE Rapport 

Mattias Axelson, Malek Khan, Martin 
Lundmark, Mats Olofsson 

Förutsättningar för snabb anpassning av 
försvarsmateriel FOI-R--4019--SE 

FOI 
rapport 
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Peter Nordlund, Peter Bäckström, Mattias 
Johansson 

Effektiv materielförsöjning - ett 
incitamentsperspektiv på materielförsörjningen FOI-R--4063--SE 

FOI 
rapport 

Roger Roffey, Charlotte Ryghammar, 
Camilla Trané Säkerhetshot och den kemiska industrin FOI-R--4167--SE 

FOI 
rapport 

Roger Roffey Development of EU as an actor in CBRN crises FOI-S--5299--SE Konferens 
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