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1 GD har ordet
Analysen av Syrienproverna. Internationell uppmärksamhet för samverkan mellan civil
och militär forskning. Efterfrågad kunskap, hos försvarsberedningen och andra. Det är
några aktiviteter under det händelserika och framgångsrika FOI-året 2013.
Under några hektiska dagar i början av september hade FOI världens blickar riktade mot sig.
Vid FOI:s laboratorium i Umeå fanns då prover som skulle analyseras av våra forskare.
Resultatet av proverna bekräftade misstankarna om att kemiska stridsmedel hade använts i
Syrien. Forskarna i Umeå sattes på en uppgift som de hade byggt kompetens för under lång tid.
Utöver att institutet genomförde analysarbetet på ett professionellt sätt, så klarade vi också av
all svår logistik och hanterade det internationella politiska trycket samtidigt som vi utsattes för
ett kraftfullt medialt tryck. Det stärkte vårt renommé som en oberoende myndighet med stor
kompetens och integritet som kan genomföra operativa uppgifter på kort tid.
FOI har under året uppmärksammats i internationella sammanhang för sin framstående
forskning till nytta för såväl försvar som civilt samhälle. Det är till stora delar resultatet av en
ökad arbetsinsats för att skanna av det som händer på den civila forskningsfronten i Sverige
och utomlands, inte minst genom att bevaka EU:s forskning inom exempelvis rymd, IT och
artificiell intelligens. Det har blivit allt viktigare att följa den civila forskningen, för att kunna
dra nytta av den i militära tillämpningar. Vi på FOI har den unika fördelen att vi kan
kommunicera med den civila forskningen på högskolor och universitet och ta den kunskapen
över till den militära sidan och tvärtom.
I våras bidrog FOI med underlag till försvarsberedningens arbete. En av beredningens
slutsatser var att världen i dag är osäkrare. Som stöd i beredningens arbete efterfrågades
omvärldsanalys från FOI, med kunskaper om exempelvis Ryssland, Nordafrika och
Mellanöstern.
FOI har tillsammans med Polisen och Säpo sett över hur vi kan utöka och förbättra vårt
samarbete. För oss är det ett samarbete med flera spännande dimensioner, inte minst för att vår
kompetens kan nyttiggöras i andra politikområden. Det handlar om kunskap på både lång och
kort sikt, forskning och analyser inom områden som exempelvis sensorer och
omvärldsanalyser.
Försvarsmakten har under året pekat ut nya fokusområden för framtiden; cyber/it, rymd,
neurovetenskap/artificiell intelligens, obemannade system och robotförsvar. Det är viktigt att
detta avspeglas i FOI:s långsiktiga arbete. Vidare blir närområdet, som Östersjön och Arktis,
allt viktigare samtidigt som de svenska trupperna tas hem från Afghanistan. Detta kommer att
innebära många andra utmaningar som kommer att kräva kunskap om mer avancerad teknik
och säkerhetspolitiska frågeställningar.
Under ett antal år, så även 2013, har våra uppdragsgivare minskat investeringarna i vår
långsiktiga kunskapsuppbyggnad till förmån för mer direkt stöd i ett kortare perspektiv.
Fortsätter detta kan vi till slut inte skapa ny kunskap, vilket jag också påpekat för våra
huvudkunder. I nuläget utgör ca 50 procent forskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad,
medan resterande del utgör mer direkt kunskapsöverföring till uppdragsgivarna. Än så länge
klarar vi våra uppdrag, men på sikt vill jag se en ökning av andelen kunskapsuppbyggnad för
att säkerställa att vi inte tappar förmågan att kunna omhänderta framtida hot och möjligheter
och att vi fortsatt är attraktiva samarbetspartners i ett internationellt perspektiv.
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Jag gläder mig åt att vi är en fortsatt attraktiv arbetsgivare. Det märks inte minst av det intresse
som finns för utannonserade tjänster. Ett annat kvitto på det är att FOI tog ett stort kliv framåt i
FöretagsBarometern 2013. Det är en årlig undersökning av kännedomen om
arbetsgivarvarumärken bland landets teknologstudenter, vilken genomförs av Universum
Communications. Vi ligger nu på plats 46 jämfört med plats 81 året innan. I undersökningen
förknippas FOI med starka och positiva kärnord såsom attraktiva/spännande tjänster,
utmanande arbete, innovation samt kreativ och dynamisk arbetsmiljö.
Under 2013 deltog vi för första gången i Tekniksprånget, ett praktikprogram som ger
avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera på en
teknikintensiv arbetsplats, för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Av
402 ungdomar som sökte till FOI valdes fyra praktikanter ut, och dessa har varit här under
hösten. De har gett uttryck för att praktiken på FOI har hjälpt till att förstärka planerna på att
studera vidare till civilingenjör. Jag ser mycket positivt på att vi har bidragit till att erbjuda
praktikplatser och att det även i framtiden kan finnas duktiga forskare som vill jobba hos oss.
Medarbetarskapet är viktigt och det har vi markerat genom att genomföra ett
medarbetarskapsår under 2013. Det har bl.a. genomförts workshops och föreläsningar på olika
teman, i syfte att dela kunskap. Alla medarbetare har dessutom fått delta i ett arbete med att
gemensamt forma en plattform för hur ett bra och adekvat medarbetarskap ska vara i vår
myndighet, kallat Vårt FOI.
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. Den kunskapsuppbyggande verksamheten syftar
till att bedriva forskning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Denna
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kunskapsuppbyggande forskning sker främst i projekt inom den sammanhållna FoT1beställningen från Försvarsmakten, men också via anslag från Försvars- och
Utrikesdepartementen samt 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.
2.2

Indelning av verksamheten

För uppföljningen av forskningsverksamheten och dess prestationer delas verksamheten 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.
För den interna samordningen och uppföljningen av uppdrag från kunder indelas verksamheten
på FOI i följande marknadsområden:







Försvar
Regeringskansliet
Civila myndigheter
Näringsliv
Utländska kunder
Forskningsfinansiärer

Se avsnitt 4.3 för en redovisning per marknadsområde.

1

Forskning och teknikutveckling
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3 Samlad översikt
3.1 Årets verksamhet
Det gångna året 2013 har bl.a. präglats av händelserna i Syrien och det pågående
inbördeskriget. I augusti genomfördes en attack utanför Damaskus, i vilken det misstänktes att
kemiska vapen hade använts. FN:s vapeninspektörer samlade in prover i området för att
kunna fastställa om kemiska stridsmedel hade använts. FOI:s laboratorium i Umeå är ett av de
laboratorier i världen som är certifierat att analysera denna typ av prover i en krissituation och
utsågs jämte ett finskt laboratorium att utföra analyserna. Redan efter en vecka ansåg sig
FOI:s forskare så säkra att de kunde ge OPCW2 besked att de funnit säkra spår av sarin. Det
var hektiska septemberdagar för forskarna på CBRN-skydd och säkerhet, som jobbade under
press med förhöjd säkerhet runt laboratoriet och stor efterfrågan från media.
Det är fortsatt stort behov av FOI:s kunskap inom försvarsområdet. Under 2013 har bl.a.
efterfrågan på expertstöd till utvecklingen av Gripensystemet ökat. Uppgifterna har varierat
från att bedöma sensorutvecklingen och simulera tekniska sensorprestanda, till att föreslå
arkitektur för beslutstöd, och att lämna stöd avseende telekrigfrågor. Vidare har det varit
aktuellt att använda de effektiva metoderna för automatisk måldetektion som utvecklats, för
upptäckt av markmål med Gripens radar. FOI har också stött Försvarsmakten med
riskbedömningar för skarp insats med ny flygbomb till Gripen.
FOI har också levererat ett simuleringsverktyg för planering av Försvarsmaktens
personalförsörjning. Verktyget kan både stödja vid skapande av ny organisation och förutse
konsekvenser av förändrad policy eller olika beslut i befintlig organisation. Under året har FOI
också bidragit till förnyelsen av soldatens utrustning och skydd genom forskningsbaserat stöd
till kravställning av ny stridshjälm och nytt eldhandvapen.
Världens ögon har också riktats mot utvecklingen i Ryssland och de möjligheter och
utmaningar som beaktas av omvärlden i dess relationer med landet. Under året har FOI
färdigställt den nya rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv. Studien har rönt stor
uppmärksamhet bland beslutsfattare, bedömare, journalister och försvarsdebattörer, även
internationellt. På motsvarande sätt har intresset för vår kunskap om utvecklingen i Afrika,
Asien och de baltiska staterna ökat.
För första gången publicerades skriften fokus Samhällssäkerhet. Den belyser hur FOI bidrar
till utvecklingen av samhällets säkerhet genom långsiktig kunskapsuppbyggnad och genom att
direkt stödja olika samhällsaktörer i deras arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor.
Artiklarna behandlar alltifrån nationell säkerhetsbedömning, hur man gör risk- och
sårbarhetsanalyser, säker avfallshantering, trygghetssystem för falldetektion, prevention av
hemmagjorda bomber till logistiksäkerhet. Problem och möjligheter kopplade till
informationstekniken, t.ex. IT-angrepp, beskrivs också samt hur man genom digitala spår kan
upptäcka och förhindra angrepp mot exempelvis skolor.
I juni publicerades den femte utgåvan av Strategisk utblick, en framåtblickande studie som
uppmärksammar säkerhetspolitiska trender och möjliga konsekvenser inom olika områden.
2013 års utgåva innehåller exempelvis artiklar om möjligheterna med svenska internationella
2

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
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insatser för fred och säkerhet efter insatsen i Afghanistan, försvarsekonomiska och
personalförsörjningsmässiga utmaningar för Försvarsmakten samt frågor kring digital
kommunikation, människans beteende i stora kriser och ickespridning av kemiska och
biologiska stridsmedel.
FOI:s satsning på strategisk förnyelse och kompetensutveckling har också rönt
uppmärksamhet. Sex tvååriga projekt, som vart och ett omfattat forskare med olika
kompetenser för att få ett helhetsperspektiv, slutrapporterades i december. FOI har genom att
utnyttja sin unika bredd utvecklat kunskap om exempelvis hot och möjligheter kopplade till ett
förändrat Arktis, utvecklat ett verktyg för att analysera camper i ett helhetsperspektiv och
studerat vilka konsekvenser informations- och kommunikationstekniken får för säkerhetspolitik
och internationella relationer.
Den vetenskapliga kvaliteten i FOI:s verksamhet säkerställs bl.a. genom internationella
vetenskapliga utvärderingar. Under året var det verksamheten inom telekrigområdet som
utvärderades av en extern expertgrupp. Utvärderingsgruppens sammantagna slutsats var att
telekrigverksamheten fungerar mycket väl och att den håller internationellt hög eller mycket
hög klass. Verksamheten kännetecknas av gott samarbete såväl internt som externt och har en
förmåga att leverera nytta till uppdragsgivarna i hela kedjan från kunskapsuppbyggande
grundläggande forskning till kunskapstillämpande produktnära leveranser.

3.2 Ekonomiskt utfall
Budgeten för verksamhetsåret 2013 byggde på en mindre sänkning av normaltimpriserna, mot
bakgrund av regeringens effektiviseringsuppdrag, samt en ambition att redovisa ett nollresultat
före omställningskostnader. Budgeten uppvisade ett resultat på -4,0 mnkr i den ordinarie
verksamheten, beroende på att FOI ville behålla viss kompetens inom några områden som inte
hade full beläggning, och där man kunde se att kompetensen skulle kunna efterfrågas i
framtiden. Budgeten fastställdes av styrelsen med ett resultat på -12,0 mnkr efter
omställningskostnader.
Efter första kvartalet kunde konstateras att resultatet var negativt, vilket inte brukar vara
normalt för FOI. Styrelsen informerades vid styrelsemöte i april. På uppdrag av FOI ledning
har ett antal åtgärder därefter vidtagits under året för att säkerställa att resultatet inte skulle bli
betydligt sämre än det beslutade. Detta arbete har gett resultat och FOI kan redovisa ett resultat
för 2013 på -12,6 mnkr, vilket endast är 0,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
Verksamhetsårets totala intäkter har uppgått till 1 125,1 mnkr och de totala kostnaderna har
uppgått till 1 137,7 mnkr. Omställningskostnaderna har uppgått till 4,7 mnkr. Resultatet i den
ordinarie verksamheten blev negativt 7,9 mnkr.
De totala intäkterna har minskat med 23,0 mnkr eller 2,0 procent jämfört med år 2012.
Minskningen förklaras av att totalt antal timmar i extern forskningsverksamhet har minskat
mellan åren, och en mindre justering neråt av normaltimpriserna har också bidragit till
intäktsminskningen. Därtill har timmarna i bidragsverksamheten ökat mellan åren. Dessa
timmar genererar sällan full kostnadstäckning för uppdraget, varför intäkterna minskar.
Marknadsområdena, Regeringskansliet och Forskningsfinansiärer, har ökat, medan övriga
marknadsområden har minskat. Marknadsområde Regeringskansliet svarar för den största
beloppsmässiga ökningen mellan åren med 5,5 mnkr, medan marknadsområde
8
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Forskningsfinansiärer svarar för den högsta procentuella ökningen. Det marknadsområde som
har minskat mest är Utländska kunder med 15,7 mnkr. Förseningar i avtalsförhandlingar
bedöms ha bidragit till minskningen. Marknadsområde Försvar har minskat med 10,4 mnkr.
Huvudkunderna Försvarsmakten har minskat med 4,3 mnkr och Försvarets materielverk med
7,5 mnkr.
Intäkter av anslag har ökat med 5,2 mnkr till 203,3 mnkr framförallt beroende på en ökning av
finansieringen för forskning för regeringens behov. Andelen anslagsintäkter uppgår till drygt
18 procent av de totala intäkterna, vilket är en ökning i förhållande till 2012 då andelen uppgick
till drygt 17 procent.
Intäkter av avgifter och ersättningar har minskat med 30,4 mnkr eller 3,7 procent, medan
bidragsintäkterna har ökat med 4,5 mnkr eller 3,9 procent. För andra året i rad svarar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för den största bidragsökningen.
Institutets myndighetskapital uppgick vid början av året till 156,4 mnkr. Med anledning av
regeringsbeslut har 100,0 mnkr tillförts statens centralkonto i Riksbanken. I kombination med
en lägre räntenivå, och Statens pensionsverks korrigeringar av pensionspremier under 2012, har
detta medfört att de finansiella intäkterna har minskat med 2,4 mnkr jämfört med 2012.
De totala kostnaderna har också minskat jämfört med föregående år. Den totala
kostnadsminskningen på 35,9 mnkr eller 3,1 procent går främst att härleda till en minskning av
driftkostnaderna, men även till en minskning av personalkostnaderna.
Personalkostnaderna har minskat med 12,3 mnkr eller 1,6 procent. Minskningen förklaras
framförallt av att omställningskostnaderna har varit lägre under 2013. Mellan åren har
omställningskostnaderna minskat med 26,2 mnkr. Kostnader i form av löner för uppsagd
personal, framtida pensioner och engångspremier har uppgått till 4,7 mnkr, och rör två
personer. Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda 1 015 personer, en ökning med
23 personer i förhållande till antalet anställda vid utgången av 2012.
Lokalkostnaderna har minskat med 1,8 mnkr (1,4 procent) jämfört med 2012. Minskningen
beror till största delen på en extraordinär post på 2,3 mnkr avseende retroaktiva
energikostnader, vilken påverkade resultatet negativt under 2012.
Övriga driftkostnader har minskat med 24,2 mnkr eller 10,2 procent i förhållande till
föregående år. Det är framförallt externa tjänster och inköp av varor som har minskat, medan
övriga kostnader ökar. Inom övriga kostnader har två större konkurser hos leverantörer
påverkat resultatet negativt med 3,3 mnkr.
Årets nyinvesteringar har uppgått till 35,8 mnkr. Det innebär en minskning jämfört med 2012.
Behovet av investeringar styrs bl.a. av kundernas uppdrag, men också av behovet av
investeringar för infrastrukturen, såväl inom forskningen som inom stödverksamheten.
Avskrivningar och nedskrivningar har ökat med 4,2 mnkr eller 11,5 procent. De finansiella
kostnaderna har minskat med 1,7 mnkr på grund av lägre räntekostnader och Statens
pensionsverks korrigeringar av pensionspremier under 2012.
För en mer detaljerad information om det ekonomiska utfallet, se avsnitt 5, Finansiell
redovisning.
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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. Indelningen finns sedan
2012.
FOI redovisar därutöver sin verksamhet i två dimensioner; ur ett kunskapsperspektiv, se Verksamhet (4.1), och ur
ett kundperspektiv, 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 projekt inom den sammanhållna
FoT-beställningen från Försvarsmakten, och i de anslagsfinansierade projekten från Försvarsoch Utrikesdepartementen, men också genom bidrag från forskningsfinansiärer. 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 från kunder (främst Försvarsmakten och
FMV) som anslagsfinansierad verksamhet. År 2013 utgjorde kunskapsuppbyggande
verksamhet 49,7 procent (558,7 mnkr) medan kunskapstillämpning utgjorde 50,3 procent
(566,4 mnkr) av FOI:s totala verksamhet. Fördelningen varierar dock mellan olika
verksamheter.
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.
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Verksamhet, tkr
Kunskapsuppbyggande
verksamhet
Kunskapstillämpande
verksamhet
Totalt FOI
varav anslagsverksamhet FOI

Intäkter
2013

DNR: FOI-2014-204
Kostnader
2013

558 711

-572 433

566 383
1 125 094
203 259

-565 299
-1 137 732
-203 259

Resultat
2013
-13 723

Intäkter Kostnader
2012
2012
575 473

-597 068

1 085 572 623 -576 538
-12 638 1 148 096 -1 173 606
0 198 018 -198 018

Resultat
2012
-21 596

Intäkter Kostnader Resultat
2011
2011
2011
550 614

-560 674

-10 060

-3 915 538 494 -535 528
-25 510 1 089 108 -1 096 202
0 198 906 -198 906

2 966
-7 094
0

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 telekrigområdet utvärderats av en extern expertgrupp.
Hela den utvärderade verksamheten, totalt sett sex delområden, bedömdes hålla internationellt
hög eller mycket hög klass. Utvärderingen omfattade personal, vetenskapliga/tekniska metoder
och anläggningar, vetenskapligt bidrag, samarbeten, resultat, resultatöverföring samt
kundrelevans. Vid bedömningen togs särskilda hänsyn till de speciella förhållanden som
föreligger för telekrigområdet.
Sammantaget är utvärderingsgruppens slutsats att telekrigverksamheten vid FOI fungerar
mycket väl. Verksamheten kännetecknas av gott samarbete såväl internt som externt och har en
förmåga att leverera nytta till uppdragsgivarna i hela kedjan från kunskapsuppbyggande
grundläggande forskning till kunskapstillämpande produktnära leveranser. Arbetet med att
analysera och omhänderta utvärderarnas iakttagelser och rekommendationer kommer att ske
under 2014.
Under 2013 producerade FOI 745 rapporter och memon till uppdragsgivare att jämföra med
947 stycken 2012 och 835 stycken 2011. Det jämförelsevis stora antalet år 2012 förklaras
bl.a. av drygt 70 memon inom ett genomströmningsprojekt på 15 mnkr. Inom
kundrapporteringen uppgick FOI-memon till 62 procent. Den högre andelen memon i
förhållande till FOI-rapporter beror delvis på huvudkundens Försvarsmakten önskemål om dels
ökad extern vetenskaplig publicering, dels kortare avrapporteringar till kunder som redovisning
av genomfört arbete, huvudresultat och dess implikationer.
FOI:s externa vetenskapliga publicering uppgick 2013 till 248 artiklar och konferensbidrag
jämfört med 247 stycken 2012 respektive 271 stycken 2011.3 Den internationella vetenskapliga
publiceringen har ökat på senare år, vilket bl.a. är ett resultat av ett medvetet fokus på
internationell publicering enligt huvudkundernas önskemål. Ett mått på att internationellt
publicerade arbeten producerade av FOI-medarbetare får genomslag är hur ofta dessa citeras av
andra forskare. Citeringsgraden4 för internationellt publicerade arbeten av forskare vid FOI står
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.
4
Med citeringsgrad avses det genomsnittliga antalet citeringar (självciteringar borträknade) per arbete publicerat
mellan 2003 och 2012 registrerat i databasen web of knowledge. Arbeten publicerade av FOI-medarbetare citeras i
genomsnitt 8,3 gånger, motsvarande siffra för andra svenska institut är ca 5,6 gånger och för FFI 8,1.
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sig mycket väl gentemot både jämförbara institut i Sverige och är i paritet med den för FOI:s
norska motsvarighet FFI5.

4.1.2 Kunskapsuppbyggnad
FOI utgör inom många områden kunskapsbärare för 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.
Den kunskapsuppbyggande verksamheten dokumenteras och rapporteras företrädesvis som
skriftliga rapporter till kunder, 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 omfattar projekt inom FoTområdena Modellering och simulering, Ledning med MSI6, 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
5
6

Forsvarets forskningsinstitutt
Människa-System-Interaktion
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ökat sedan tidigare år av den totala kunskapsuppbyggande verksamheten. 2013 uppgick
andelen till 23 procent av den kunskapsuppbyggande verksamheten, vilket ska jämföras med
20 procent 2012 och 2011 (se vidare avsnitt 4. 3.6).
Kunskapsuppbyggande
Intäkter
verksamhet samt vetenskaplig
kvalitet, tkr
2013

Kostnader

Resultat

2013

2013

Intäkter Kostnader
2012

2012

Resultat
2012

Intäkter Kostnader Resultat
2011

2011

2011

Extern kunskapsuppbyggande
verksamhet

1

307 117

-308 545

-1 428

338 332

-345 395

-7 064

322 506

-322 195

311

Bidragsverksamhet
Fö 1:9 ap. 2 Forskning inom
CBRN-området
UD 1:6 ap. 4 Grundkompetens
och infrastruktur

129 625

-141 919

-12 294

116 969

-131 501

-14 532

108 022

-118 392

-10 371

102 621

-102 621

0

101 892

-101 892

0

101 147

-101 147

0

19 348

-19 348

0

18 280

-18 280

0

18 940

-18 940

0

S:a anslagsverksamhet
S:a kunskapsuppbyggande
verksamhet

121 969

-121 969

0

120 172

-120 172

0

120 087

-120 087

0

558 711

-572 433

-13 723

575 473

-597 068

-21 596

550 614

-560 674

-10 060

1

Här ingår FoT-beställning samt koncernuppdrag från Försvarsmakten.

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, och t.ex. att 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 102,5 mnkr. Utfallet uppgick
2013 till 102,6 mnkr.
För Utrikesdepartementets behov av CBRN-kompetens avseende nedrustnings- och
ickespridningsfrågor sker kunskapsuppbyggnad inom anslaget 1:6 ap.4. Anslagets
regleringsbrev fastställer att 19,2 mnkr av tilldelade medel endast får användas för att finansiera
vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten vid
FOI. Utfallet 2013 uppgick till 19,3 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.
4.1.2.1 FoT-beställning, Metod och utredningsstöd samt OA-metoder
Den sammanhållna FoT7-beställningen från Försvarsmakten är den största enskilda
finansieringskällan för FOI:s kunskapsuppbyggande verksamhet. FoT-beställningen utgör
tillsammans med studier och konceptutveckling den kunskapsutveckling som möjliggör
expertstöd till alla faser i Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet, från tidiga konceptstudier
via materielanskaffning till stöd under insatser. Nedan beskrivs leveranser från projekten inom
FoT-beställningen, Metod och utredningsstöd samt OA-metoder.

7

Forskning och Teknikutveckling

13

FOI ÅRSREDOVISNING 2013

Leveranser från projekten inom samlingsbeställning FoT, Metod- och
utredningsstöd samt OA-metoder till FM
FOI Ra pporter

DNR: FOI-2014-204
2013

2012

2011

2013

2012

2011

Antal

Antal

Antal

Procent

Procent

Procent

76

82

81

37%

34%

3

9

7

1%

4%

3%

FOI Memo, ej l ä ges ra pporter

34

42

39

17%

17%

17%

FOI Memo, l ä ges ra pporter

44

49

45

22%

20%

20%

Muntl i ga pres enta ti oner, demons tra ti oner, works hops , s emi na ri er

34

41

38

17%

17%

17%

Övri gt

12

16

16

6%

7%

7%

Totalt

203

239

226

100%

100%

100%

Konferens bi dra g o. dyl .

36%

Antalet leveranser från projekten inom dessa beställningar har minskat under året i förhållande
till tidigare år. Detta beror framförallt på minskad beställningsvolym. År 2012 motsvarade
dessa beställningar 350 mnkr, vilket minskade till 334 mnkr 2013 (342 mnkr år 2011).
Inom samlingsbeställning FoT finns en ambition att detaljerat dokumentera genomförd
verksamhet, tekniska beskrivningar, beräkningar och resultat i interna serier, medan
rapporteringen till uppdragsgivare företrädesvis ska sätta de slutliga forskningsresultaten i ett
för uppdragsgivaren relevant sammanhang. Detta gör att en del av den rapportering som
tidigare också delgivits uppdragsgivare numera endast görs i interna dokumentserier.
Många nya projekt startades upp under 2012 och 2013. Antalet publicerade konferensbidrag är
större i sena faser av forskningsprojekt, vilket återspeglas i det lägre antalet konferensbidrag
för 2013 jämfört med 2012.
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 och som skriftlig rapportering som svar på specifika frågeställningar. Exempel på
sådan verksamhet är det stöd FOI ger till Försvarsmakten i internationella insatser, såväl inför
som under ett uppdrag, olika kurser samt olika uppdrag från FMV. Ytterligare exempel är det
vetenskapligt baserade metodstöd som levereras av operationsanalytiker hos Försvarsmakten.
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Kunskapstillämpande
verksamhet, tkr
Extern kunskapstillämpande
verksamhet
Fö 1:9 ap. 1
Forskning/analysstöd för
regeringens behov
Fö 1:9 ap. 4 Internationell
verksamhet och exportstöd
UD 1:6 ap. 4 Alla program exkl.
Grundkompetens och
infrastruktur
S:a anslagsverksamhet
S:a kunskapstillämpande
verksamhet

DNR: FOI-2014-204

Intäkter

Kostnader

Resultat

2013

2013

2013

485 094

-484 009

49 918

Intäkter Kostnader
2012

2012

1 085

494 777

-498 691

-49 918

0

46 577

16 157

-16 157

0

15 214

-15 214

81 289
566 383

Resultat
2012

Intäkter Kostnader Resultat
2011

2011

2011

-3 915

459 675

-456 709

2 966

-46 577

0

47 008

-47 008

0

15 880

-15 880

0

16 303

-16 303

0

0

15 389

-15 389

0

15 508

-15 508

0

-81 289

0

77 846

-77 846

0

78 819

-78 819

0

-565 299

1 085

572 623

-576 538

-3 915

538 494

-535 528

2 966

Inom anslaget 1.9 ap.1 har stöd lämnats till Försvarsdepartementet i form av policyrelevanta
studier och expertstöd i form av personal som temporärt tjänstgör vid departementet. Stödet
avser säkerhetspolitisk och strategisk analys samt utveckling av försvar och
krishanteringsförmåga. Återrapportering sker separat i enlighet med regleringsbrevet.
Ytterligare ett exempel på tillämpning av FOI:s kunskaper är det stöd som under året har
lämnats till Luftförsvarskommittén. FOI deltar med experter i kommittéarbetet och har också
lämnat expertstöd i form av presentationer och annan rapportering.
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 16,4 mnkr. Utfallet uppgick
2013 till 16,2 mnkr.
Av anslaget från Utrikesdepartementet (1.6 ap.4) ska, enligt regleringsbrevet, 15,5 mnkr
användas för kunskapstillämpande verksamhet. Utfallet blev 15,2 mnkr. Den uppbyggda
kunskapen nyttiggörs 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, dels genom tekniskt expertstöd gällande nationellt
exportkontrollarbete, multilaterala exportkontrollregimer, avseende EU:s uppförandekod för
rymden, i samband med IAEA8:s styrelsemöten och även andra fora såsom
nedrustningskonferensen (CD). FOI deltar för Sveriges räkning i tekniska expertgrupper som
MTCR9 och NSG10. Under året har FOI i sin roll som designerat laboratorium för OPCW, på
uppdrag av FN, deltagit i den undersökning som genomförts avseende användningen av
kemiska vapen i Syrien.

8
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4.2 Forskningsområden
Forskningsområden i tkr 1)
Bes l uts s töds s ys tem och i nforma tions fus i on

2013
Intäkter

2012
Kostnader

Intäkter

Kostnader

52 455

-52 423

49 411

-51 899

217 959

-221 444

216 351

-216 846

Fl ygtekni k och l ufts tri ds s i mul eri ng

89 098

-88 247

80 391

-78 726

Informa tions s ä kerhet och kommuni ka tion

67 665

-68 133

63 909

-64 489

Kri s bereds ka p och s a mhä l l s s ä kerhet

45 956

-49 904

53 936

-56 428

Metod- och utredni ngs s töd

109 035

-108 341

115 239

-113 461

Sens orer och s i gna tura npa s s ni ng

113 352

-114 125

121 241

-127 292

30 583

-31 433

34 041

-33 970

131 616

-131 190

131 259

-132 314

76 123

-76 015

81 492

-82 298

140 735

-135 775

148 163

-146 699

50 517

-60 702

52 663

-69 184

1 125 094

-1 137 732

1 148 096

-1 173 606

CBRN-frå gor och i cke-s pri dni ng

Sä kerhets pol i tik
Tel ekri g
Underva ttens fors kni ng
Va pen, s kydd och s ä kerhet
Övri gt 2)
Totalt
1)

Indel ni ng a v fors kni ngs områ den fi nns enda s t fr.o.m. 2012.
2)
Områ det Övri gt i nnefa tta r projekt s om i nte di rekt ka n hä rl eda s til l nå got a v fors kni ngs områ dena . Des s a ä r frä ms t
projekt s om i nte i ngå r i kä rnverks a mheten, s å s om exempel vi s l edni ng- och s tödverks a mhet.

4.2.1 Beslutsstödssystem och informationsfusion
Inom området beslutsstöd och informationsfusion utvecklar FOI smarta lösningar som sträcker
sig från datainsamling till innovativa presentationssystem. Målet med verksamheten är att öka
användarens förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut.
Forskningen innefattar både teknik och metod och är en brygga mellan den rent tekniska
forskningen, om t.ex. sensor- och kommunikationssystem, och mänskligt beslutsfattande.
Under 2013 har FOI haft uppdrag från bl.a. Försvarsmakten, FMV, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), EU, EDA11, Vinnova, Naturvårdsverket och Tullverket.
FOI har utvecklat verktyg, metoder och algoritmer med ändamålet att skapa eller underlätta
skapandet av beteendemodeller för användning i Försvarsmaktens nuvarande och framtida
simulatorer. En forskningsprototyp, POPSIM, har tagits fram där det mänskliga beteendet hos
en population modelleras och simuleras på individnivå i en stadsmiljö. Bland annat simuleras
befolkningens rutinmässiga beteenden och rörelsemönster, deras åsikter och opinion samt
kritisk infrastruktur i staden. Syftet med POPSIM är främst att kunna användas vid träning av
militära staber, men även att kunna användas som stöd vid utveckling, utvärdering och
demonstration av innovativa funktioner i framtidens civila och militära beslutstödssystem.
SWERISK är ett av FOI framtaget datorstöd för riskbedömning av splitterskador vid röjning av
oexploderad ammunition (OXA). Modeller för fragmentering av stridsdelar, splitterballistik
samt människans sårbarhet har integrerats med ett geografiskt informationssystem (GIS), som
tillsammans utgör ett verktyg som ska kunna användas då endast en grov uppfattning om
stridsdelens konstruktion finns. Verktyget har tagits fram inom ramen för Försvarsmaktens
transferprogram och levererats till Försvarsmakten under 2013.
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FOI har på uppdrag av FMV utvärderat en process för och omhändertagande av resultat från
projektet SDS (Situation Detection Service). SDS är ett experimentprojekt med målet att ta
fram ett tekniskt system för anomalidetektion i positioneringsdata för fartyg. Projektet
påbörjades 2005 och avslutades 2012 med FMV som beställare, Saab som utförare, och
sjöledare på sjöledningscentraler som användare. Utvärderingsarbetet har utmynnat i ett antal
rekommendationer för pågående och framtida projekt.
Inom området träning och övning har både tidigare och nya uppdragsgivare fått stöd med
uppföljning och analys, vilket har möjliggjort uppdatering av metoder och verktyg kopplade till
FOI:s verksamhet med övningsuppföljning. En förbättrad version av verktyget F-REX12 har
skapat förutsättningar för effektivare träning samt bättre förståelse för komplicerade
händelseförlopp, t.ex. i samband med mängdträning av räddningsledare på MSB Sandö.
En omfattande och komplex del av Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet handlar om
planering och utveckling av förmågor, förband och materiel. Detta arbete innefattar hantering
av stora och svåröverblickbara datamängder. För att effektivisera arbetet har FOI tagit fram nya
sätt att presentera materialet och interagera med det. Data från olika källor har strukturerats i en
gemensam modell som med hjälp av ett mjukvaruramverk gör det möjligt att visuellt interagera
med underlaget. Från en översikt kan man stegvis filtrera och borra sig ner i underlaget och vid
behov titta på detaljer.
4.2.2 CBRN-frågor och ickespridning
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 material. Forskning inom kemiska
och biologiska ämnen syftar till att utveckla metoder och teknik för analys och detektion, samt
att värdera skydds- och saneringsmetoder för inom området relevanta ämnen. Forskning inom
joniserande strålning och radioaktiva ämnen omfattar detektion, provtagning och analys av
samt skydd mot dessa ämnen. FOI har unik kompetens för att analysera och modellera hela
förloppet av ett potentiellt läckage av kemiskt, biologiskt eller radioaktivt ämne i luft, mark
eller vatten. För närvarande byggs även möjligheter att spåra ursprung av C-, B- och Rsubstanser upp, s.k. forensiska analyser. Verksamheten inom området tekniskt skydd syftar till
att utveckla metoder för karaktärisering av skyddseffektivitet och aerosolpenetration hos olika
skyddsmaterial, samt studier av nya saneringsmaterial- och metoder.
FOI har 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. Särskilt det tekniska stöd som FOI lämnar i samband med IAEA:s
styrelsemöten är värt att lyfta fram. Det andra huvudområdet avser tekniska verifikationsfrågor,
främst hur man kan mäta om ett kärnvapen sprängts, men också hur andra avtal kring
kärnvapen skulle kunna verifieras.
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
12
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möjligheter inom militär rymdteknik har startats. FOI:s forskningsfördjupning på rymdområdet
handlar om RSP13, som i korthet handlar om att identifiera och karakterisera satelliter som har
en spaningsförmåga.
Under rubriken missilfrågor sker analys av förmåga hos befintliga arsenaler av främst
ballistiska robotar och kryssningsrobotar, men också obemannade flygplan, samt
utvecklingstendenser inom alla dessa system. Även frågor rörande missilförsvar behandlas
inom denna verksamhet. Under året har verksamheten främst varit inriktad mot händelser i
omvärlden, ickespridningsarbetet inom MTCR14 samt missilförsvar.
Under året har FOI i sin roll som designerat laboratorium för OPCW, på uppdrag av FN,
deltagit i den undersökning som genomfördes avseende användningen av kemiska vapen i
kriget i Syrien. Resultatet från studien visade på styrkta bevis att nervgasen sarin hade använts i
attackerna.
Inom B-området har förståelsen för smittspridningsvägar ökat genom att nya
transmissionsvägar för såväl bakterier som virus kartlagts. I samband med ett utbrott av den
virusburna Ockelbosjukan i norra Västerbotten har FOI identifierat myggan som smittobärare
och även bestämt den myggart som överför sjukdomen. Vidare har FOI demonstrerat att
överföring av harpest kan ske via mygg. Det speciella med det är att FOI har visat att
harpestbakterien tas upp i vatten av mygglarver när de silar vatten för föda, samt att bakterien
överlever förvandlingen av mygglarven till vuxen mygga och sedan kan överföra sjukdomen
till däggdjur. Detta är en helt unik transmissionsväg för en bakterie.
Under året har ett EU-projekt avslutats som har syftat till att öka förståelsen för och kunskapen
om hur dumpade kemiska stridsmedel (CWA) sprids i sediment och havsmiljö. FOI:s uppgift i
projektet har varit att utveckla en analysmetodik med avseende på kemiska stridsmedel och
dess nedbrytningsprodukter. Genom att delta i projektet har FOI fått möjlighet att analysera
autentiska prover, vilket ökat institutets förmåga att analysera spårmängder av CWA och dess
nedbrytningsprodukter i svåra matriser. Resultaten från projektet kommer att leda till riktlinjer
för och förslag på hur CWA-relaterade föroreningar i Östersjön ska hanteras, t.ex. förorenade
fiskredskap och strandfynd.
Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för en trovärdig verifikation av
provstoppsavtalet avseende kärnvapen (CTBT15) har FOI under året färdigställt ett
prototypsystem för insamling och analys av radioaktivt xenon. Systemet är tänkt att kunna
användas vid s.k. on-site inspection (OSI), det vill säga en av det internationella samfundet
påkallad teknisk undersökning på platsen för ett misstänkt kärnladdningsprov.
4.2.3 Flygteknik och luftstridssimulering
Inom det flygtekniska området bedriver FOI forskning och tillämpad verksamhet inom främst
grundläggande flygteknisk basteknik såsom konceptstudier, aerodynamik, aeroelasticitet,
struktur- och materialteknik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, flygets miljöpåverkan,
autonomi, styrning och navigering.
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Experimentell verksamhet bedrivs inom områdena strukturhållfasthet och smarta strukturer
med tonvikt på livslängdsrelaterade frågor och certifiering. Mjukvaruutvecklingen inriktas dels
mot arkitektur och modeller för realtidssimuleringar, dels mot utveckling av beräkningsverktyg
att användas både för studier och djupa tekniska tillämpningar.
Tillämpningar av forskningsresultaten sker ofta i multidisciplinär form tillsammans med
industriella partners avseende exempelvis utveckling av signaturoptimerade flygplan,
krigsreparationer eller haveriutredningar. Resultat används också för simulatorstudier av
taktiskt beteende då grundläggande flygprestanda förändras.
Den forskning som sker är riktad mot Försvarsmakten, FMV, svensk industri samt EU:s
forskningsprogram. Inriktningen handlar om optimala kombinationer av strukturella lösningar
med samtidigt beaktande av aerodynamiska prestanda och goda signaturegenskaper.
FOI
driver
Flygvapnets
Luftstridssimuleringscentrum
(FLSC),
som
är
en
simuleringsanläggning för bemannad luftstrid, många-mot-många i en taktisk scenariomiljö.
FLSC bedriver dels utbildnings- och övningsverksamhet av såväl flygförare och
flygstridsledare som lednings- och stabspersonal i Försvarsmakten, dels studie- och
forskningsverksamhet med fokus på utveckling av flygstridskrafternas förmåga.
Forskningsverksamheten är främst inriktad mot metodutveckling. Studieverksamheten har
fokus på konceptutveckling för flygstridskrafterna och värdering av taktisk förmåga hos
framtida system för beslutsunderlag till Försvarsmakten och FMV.
Inom den flygtekniska forskningsverksamheten har FOI under året deltagit i framtagning av två
nya forsknings- och innovationsstrategier. Den första är ACARE16:s Strategic Research &
Innovation Agenda, vilken formulerar långsiktiga mål för 2050, med delmål 2020 och 2035,
avseende minskat buller och utsläpp, säkerhet, industriellt ledarskap för Europa samt forskning,
infrastruktur och utbildning. Den andra är den svenska forsknings- och innovationsagendan för
flyg, NRIA Flyg 2013, vilken fokuserar på fyra steg för ökad innovation.
Kvalificerade datorgenererade agenter s.k. ACGF17 med modeller för pilotbeteenden i jakt- och
attackrollerna har utvecklats vid FOI för FLSC. Modellerna kan användas som motståndare
eller som egna styrkor vid träning och studier i FLSC. Med denna funktion ges möjligheter till
utvidgade och mer komplexa träningsscenarion och därmed ett markant ökat träningsvärde.
FOI har utvecklat metoder och verktyg för att förbättra träning och lärande av flygförare inom
Försvarsmakten. Uppdraget kombinerar analys av flygförarkompetens med tillämpade
aktiviteter i nära samarbete med förband inom det samarbetsavtal som FOI har med US Air
Force Research Lab (AFRL).
4.2.4 Informationssäkerhet och kommunikation
Inom informationssäkerhet bedrivs långsiktig kunskapsuppbyggnad inom flera olika
delområden. Arbetet utgår från tekniska egenskaper av vikt för IT-säkerhet, sociala aspekter
samt säkerhetsprinciper på systemnivå. Verksamheten syftar till att möta uppdragsgivarnas
behov, som utvecklas snabbt i takt med informationshanterings- och IT-området. Utvecklingen
inom området kräver fortsatt kunskapsuppbyggnad avseende tekniska lösningar för ITsäkerhet, där särskilt fokus läggs på industriella informations- och styrsystem. Andra
16
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delområden som studeras är bedömning av informationssäkerhetsrisker, sociala aspekter av
informationssäkerhet och genomförande av IT-försvarsövningar.
FOI har bidragit med expertstöd inom EU:s ramprogram avseende arkitektur och säkerhetskrav
för informationssystem som hanterar säkerhetskritisk information inom hanteringen av post
såväl som pass. Vidare har kunskapstillämpning skett genom stöd åt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Inom ramen för det av FOI uppbyggda Nationellt
centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3) har FOI genomfört
utbildningar och demonstrationer kring säkerhet i industriella informations- och styrsystem
samt arrangerat övningar inom området.
FOI har under året med sin test- och träningsanläggning för IT-säkerhet, CRATE, bistått
genomförandet av ett experiment för att öka samhällets förmåga att hantera IT-incidenter. I
samarbete med Försvarsmakten har FOI genomfört seminarier för att identifiera behov av och
krav för stöd vid genomförande av säkerhetsanalyser. Vidare har FOI tillhandahållit stöd åt
Försvarsmakten vid arbete med koncept för cybermiljön.
Inom robust telekommunikation ligger fokus på speciella militära krav på
radiokommunikation, exempelvis avseende störtålighet och avbrottsfrihet. Här pågår långsiktig
forskning inom mobila radionät, marina sambandslösningar, samlokalisering av
kortvågssystem på marina plattformar samt inom navigerings- och positioneringstjänster.
Kunskapstillämpning sker inom ett stort antal områden för huvudkunderna och under året har
FOI bistått med expertstöd bl.a. inom ubåtskommunikation, nya taktiska radiosystem,
störtålighet hos GPS-system, telekonflikter, frekvenshantering, sambandsfrågor för
helikopter 15 samt beräkning av skyddsavstånd mellan vindkraftverk och radiolänkar. FOI har
även bistått FMV i fyra internationella samarbetsprojekt.
FOI har tagit fram förslag på förbättringsåtgärder av befintliga ubåtskommunikationssystem
samt tagit fram underlag till kravställning på ny ubåt A26. I ett EU-projekt har FOI levererat
lovande resultat inom automatisk detektion och klassificering av hot mot fordons-, sjö- och
tågtransporter. FOI har även i samverkan med Linköpings universitet utvecklat ett förslag på
tjänst för tidig varning av begynnande kommunikationsproblem för användare av militära och
civila radiosystem. Resultaten har under året publicerats i en internationell välrenommerad
tidskrift.
4.2.5 Krisberedskap och samhällssäkerhet
FOI arbetar med krisberedskap och samhällssäkerhet utifrån många olika perspektiv och med
flera olika aktörer, allt ifrån myndigheter och företag på den kommunala nivån, via den
regionala och nationella nivån, till den europeiska och internationella nivån.
Krisberedskapssystemet är centralt och FOI stödjer dess utveckling.
Kompetensen inom området handlar om förståelse för den övergripande samhällsutvecklingen
rörande säkerhet inom sakområden såsom infrastruktur, energirelaterade hot,
klimatförändringar och -anpassning samt miljö- och hälsofrågor. 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, verktyg för att strukturera problem och åskådliggöra
förhållanden, likväl som datorbaserade verktyg som kan stödja beslutsfattande.
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Framtagning av strategiskt beslutsunderlag utgör den största delen av forskningsområdet. FOI
har här bistått Försvarsdepartementet med kvalificerat analysstöd och studier i syfte att
utveckla samhällets krisberedskap, såväl inom som utom landets gränser, samt i synnerhet för
att utveckla samhällets förmåga att stå emot en händelse med inslag av farliga ämnen och
antagonism. Under året har FOI bistått Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
bl.a. i form av stöd inom utveckling och genomförande av en samlad svensk nationell
riskbedömning. Därutöver har inledande studier påbörjats för MSB avseende samhället i
krisberedskap och krig. Arbetet har givit uppdragsgivarna stöd i styrningen och utvecklingen
av krisberedskapssystemet, främst på nationell nivå. Inriktning av övningar, i synnerhet
samverkansövningar, är ett annat område inom vilket FOI har bistått MSB.
Inom utvecklingen av myndigheters krishanteringsförmåga har FOI anordnat en kurs i risk- och
sårbarhetsanalys enligt FOI:s modell för detta, FORSA, med deltagare från såväl myndigheter
som företag. FOI har vidare bedrivit forskning för Energimyndigheten inom ett arbete kring
den klimatdrivna energiomställningen.
FOI har under året bedrivit metodstöd för en rad myndigheter verksamma inom krisberedskap
och samhällssäkerhet avseende deras underlagsframtagning och problemstrukturering.
Exempel på områden är energiomställning och krisberedskap, konsekvenser av värmebölja för
tekniska system och effekter på krishanteringsförmågan av genomförda projekt finansierade av
anslag 2:4 Krisberedskap.
4.2.6 Metod- och utredningsstöd
Syftet med området metod- och utredningsstöd är främst 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, försvarsekonomi, försvarsplanering, utveckling av förband och system,
såväl som stöd till beredskap, insatser och övningar. Huvuddelen av arbetet utförs av grupper
av operationsanalytiker (OA-grupper), som är verksamma vid Försvarsmaktens högkvarter.
Utöver detta genomförs också ett antal särskilda studier, bl.a. stöd till militärstrategisk
inriktning.
OA-grupper på militärstrategisk nivå har under året bl.a. givit stöd till utvecklingen av
Försvarsmaktens strategiska inriktning i ett tioårsperspektiv samt lämnat expertstöd till
Försvarsmaktens regeringsuppdrag avseende långsiktig ekonomi, inklusive beräkningar av
olika försvarsmaktsstrukturers kostnader och operativa effekt. Grupperna har genomfört spel
inom försvarsplanering och perspektivplanering, som inkluderat fördjupningar i bl.a. framtida
marin förmåga och totalförsvar. Under året har grupperna inlett utvecklingen av en ny
spårbarhetsmodell för operativ förmåga.
FOI har under året fortsatt bistått utvecklingen av Försvarsmaktens centrala planerings- och
uppföljningsprocess. Inom försvarsmaktsplaneringen har OA-grupper framförallt utvecklat och
bistått materielavvägningar under året och i samverkan med produktionsledningens OA-grupp
utvecklat och implementerat en nyttohemtagningsmodell. Arbete har även utförts till stöd för
införande av en ny IT-process i Försvarsmakten.
OA-grupper på operativ och taktisk nivå inom pågående insatser har kontinuerligt genomfört
operativa analyser. På taktisk nivå har grupperna aktivt deltagit i och bistått respektive staber i
genomförandet av försvarsplaneringsspel. Detta har inneburit utveckling av operativ planering
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såväl som avdömningsarbete. Grupperna har utarbetat och prövat processer och metoder för
operationsvärdering inom respektive staber i samband med övning. OA-gruppen vid
Försvarsmaktens enhet för erfarenhetshantering har fortsatt att utveckla metodiken för arbetet
inom hela myndigheten och även utfört flera särskilda utredningar efter insatser. Vidare har
grupperna på taktisk nivå stött viktig studieverksamhet, bl.a. arena- och förmågestudier för
olika stridskrafter.
OA-grupper vid produktionsledningen har under året deltagit i det fortsatta arbetet med
omdaningen av försvarslogistiken, inklusive traditionell logistik och materielförsörjning.
Vidare har de bistått och studerat utveckling av logistik, s.k. Host Nation Support, produktion
vid återtagning och mobilisering, styrning av ledningssystem och systemplanering för ledning.
Samtliga grupper har deltagit i och haft en central roll i arbetet med försvarsmaktsplanering,
bl.a. genom framtagande av avvägningsunderlag, vid respektive enhet.
Personalstabens OA-grupp har bistått Försvarsmaktens personalförsörjning, avseende bl.a.
befattningsstrukturer och kravsättning, långsiktig planering i system Prio och modellering av
personalflöden. Gruppen har följt upp och analyserat strategiska förändringsmål och
personalomsättning av anställda soldater samt utrett incitamentstrukturerna inom
Försvarsmakten för olika kategorier av personal. Vidare har grupperna lämnat stöd för
personalförsörjningen inom Försvarsmaktens strategiska inriktning och till arbetsmiljöområdet.
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. Forskningen handlar huvudsakligen om sensorsystem inom
radar- och optikområdet med avancerad bild- och signalbehandling samt sensornära datafusion.
Forskningen har en experimentell inriktning och bedrivs i ett nära internationellt samarbete.
Sensorsystemen ska fungera i störd miljö samt klara av att hitta dolda och maskerade objekt.
Fysikaliska egenskaper hos objekt i scenen och atmosfärens inverkan är viktiga
forskningsfrågor. 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 huvudkunderna
Försvarsmakten och FMV. Betydande kunskapsuppbyggnad sker också genom uppdrag från
olika forskningsfinansiärer såsom EU, Vinnova, ESA18 och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). Inom sensorområdet handlar den forskningsfinansierade verksamheten
till stor del om utveckling av nya komponenter eller delsystem. Dessa uppdrag utgör därför en
värdefull komplettering av kunskapsutvecklingen då forskningen finansierad av
Försvarsmakten under senare år styrts mot system- och konceptnivå. Värdefull kontakt med
internationell militärteknisk forskning sker genom deltagande i samarbetsprojekt inom
europeiska försvarsbyråns (EDA) och Nato:s ramar.
Under året har FOI studerat och vid ett flertal tillfällen demonstrerat möjligheterna att stödja
sensoroperatörer vid spanings- och övervakningssituationer. FOI har utvecklat robusta
realtidsfunktioner för att automatiskt detektera och målfölja människor i dynamiska förlopp.
Tekniken är möjlig att implementera till redan befintliga bildsensorer.
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FOI följer de senaste internationella trenderna på sensorområdet. Ett multinationellt EDAprojekt har under FOI:s ledning studerat hyperspektrala elektrooptiska spaningssensorer.
Denna sensortyp har demonstrat sin styrka för måldetektion i såväl skogsbeklädd terräng som
komplex stadsmiljö. Ökade insatser har under året lagts på kunskapsuppbyggnad rörande
sensorer för strid i mörker. I en rapport presenterades förutsättningarna för den nya sensortypen
”SWIR” (kortvågig IR-sensor), som kan utnyttja strålningen från natthimlen bättre än dagens
bildförstärkare.
Noggrann positionering av soldater är viktig vid många typer av operationer och medför en
förbättrad situationsuppfattning för såväl den enskilde soldaten som för insatsledaren.
Motsvarande behov finns också i det civila samhället för brandmän och annan
räddningspersonal. FOI har under året vidareutvecklat ett testsystem för Blue Force Tracking
(BFT) som syftar till robusta, militärt anpassade systemlösningar. Typfallet är inne i byggnader
där GPS-täckning saknas. Det är möjligt att, med hjälp av t.ex. hjälmkamera, bygga upp en
karta över en miljö samtidigt som man positionerar sig själv relativt den skapade kartan.
Tekniken kallas för simultaneous localization and mapping (SLAM). FOI har även nått
framsteg vad gäller att ”se runt hörn” med radar i stadsmiljö. Försök har visat att det finns
möjlighet att i skydd såväl följa som klassificera rörliga objekt bakom hörnet.
Bistatiska och passiva radarsystem karaktäriseras av att sändare och mottagare är separerade. I
fallet passiv radar är dessutom sändaren ”icke-kooperativ” och utgörs exempelvis av
existerande signalkällor som FM-radio, digital-TV, GPS eller mobiltelefoni. Flygprov med
passiv radar har genomförts. Slutsatsen är att markavbildning är möjlig med marksänd digitalTV som icke-kooperativ sändare.
4.2.8 Säkerhetspolitik
Inom området säkerhetspolitik bedrivs forskning och studier om länder, regioner,
internationella insatser och multilaterala organisationer. Här ingår forskargrupper som
fokuserar på Ryssland, närområdet, euroatlantisk säkerhet, Afrika och Asien. Förutom
säkerhetspolitiska analyser bedrivs också strategiska studier av politisk, ekonomisk och militär
utveckling samt på olika policyrelevanta teman. FOI har en unik kunskap inom området
fredsfrämjande insatser, vilken 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 kontinuerlig uppföljning och utvärdering av Sveriges internationella
insatser, exempelvis i Afghanistan och utanför Somalias kust.
Under året har FOI färdigställt den nya rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv,
en studie som publiceras både på engelska och svenska då den röner stor uppmärksamhet även
internationellt. Stora insatser har gjorts för att förbättra metoderna för att bedöma militär
förmåga, vilket har höjt kvaliteten på rapporten. Viktiga gränssättande faktorer för att bedöma
förutsättningarna för rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv är t.ex. ekonomi, demografi,
försvarsindustri och säkerhetspolitik.
En annan central leverans under året har varit stödet till Försvarsberedningens arbete. Under
hösten 2012 stödde FOI den av Försvarsdepartementet sammanhållna interdepartementala
arbetsgruppen AG Säkpol. Det arbetet lade grunden till ett stort antal formella, både öppna och
slutna, ”hearings” med Försvarsberedningen, men också informella underhandskontakter när
Försvarsberedningen under våren 2013 slutskrev sin första rapport Vägval i en globaliserad
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värld (Ds 2013:33). Under hösten har FOI också bistått formellt och informellt i arbetet med
Försvarsberedningens andra rapport som levereras våren 2014.
Inför toppmötet mellan EU och Afrika 2014 har FOI:s Afrikastudier analyserat
samarbetsstrategin, Joint Africa-EU Strategy, och det där ingående partnerskapet för fred och
säkerhet. Strategin har en långsiktig ambition att i grunden förändra relationerna mellan Afrika
och EU från koloniala relationer och biståndsgivarmönster till ett partnerskap mellan jämlikar.
Analysen visar dock att en sådan förändring fortfarande är avlägsen och att det krävs en rad
åtgärder för att inte strategin förblir en ambitiös men ofullbordad vision. Behovet att förbättra
den politiska dialogen mellan kontinenterna är stort och ett ökat engagemang från
medlemsstaterna krävs. Afrikas egen finansiering av bl.a. de egna fredsfrämjande insatserna
behöver också stärkas.
FOI erhöll ett större internationellt uppdrag gällande utvärdering av Nato:s implementering av
säkerhetsrådsresolution 1325 (om kvinnor, fred och säkerhet) i organisationens insatser i
Afghanistan och Kosovo. Utvärderingen beslutades på Nato Summit 2012 på uppdrag av
Nato:s Operations Policy Committee (OPC), i samverkan med det Nordiska centret för gender i
militära operationer (NCGM). FOI slutrapporterade uppdraget i samband med Nato:s
försvarsministermöte i ISAF19 format i november. Arbetet mottogs mycket väl och rapporten
har rönt stor internationell uppmärksamhet, inte minst pga. dess konkreta och välgrundade
rekommendationer för fortsatt arbete.
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.
Duellsimulering telekrig är ett exempel på forsknings- och teknikutvecklingsprojekt som syftar
till att stödja Försvarsmakten i utveckling, användning och kravsättning av telekrigsystem och
deras totala förmågor, samt öka förståelsen av systemen och hur de kan samverka. Detta ska
uppnås genom att skapa modeller och planeringsverktyg som ger möjlighet att öva och
utveckla telekrig samt som medger taktikanpassning under till exempel fältprov, övningar och
insatser. De modeller och planeringsverktyg som utvecklas utnyttjas även vid utbildning.
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Under 2013 har FOI slutfört stödet avseende OPEVAL20 för Helikopter 16 med visualisering
och beräkning av bekämpningsrisken för flygprofiler. Erfarenheterna har tagits till vara i det
fortsatta utvecklingsarbetet. Under året har FOI genomfört en demonstration för en delegation
vars huvudintresse är VMS21 för JAS39 NG22 och Helikopter 10. Deltagare från Schweiz
försvarsmakt, från dess motsvarighet till FMV, Armasuisse, samt från svenska Försvarsmakten
närvarade. Under demonstrationen redovisade FOI hur simulering används för att studera
telekrig med hjälp av EWSim23. Resultatet blev att EWSim troligen kommer att vara en del i
validering, verifiering och ackreditering (VVA) för VMS på JAS39 NG. Under året har
Försvarsmakten beslutat att FOI:s metoder och verktyg även ska användas för OPEVAL24arbetet med Gripen NG.
Under året har en spelövning med telekrigfokus vid Ledningsregementet i Enköping
genomförts. FOI bistod med expertstöd samt konfiguration och kontroll av övningsscenariot
med hjälp av planeringsverktyget i EWSim. Verktyget användes för att underlätta övningen
genom att bl.a. möjliggöra tydlig presentation och värdering av utfall från olika
övningsmoment. FOI deltog även i övningen Dagny 2013. Deltagandet var uppskattat och
kunskapshöjande för deltagare både från FOI och Försvarsmakten. FOI fick se hur
responsceller, som spelar förband, arbetar under en övning mot Insatsledningen och deltagare
från Försvarsmakten kunde å sin sida med hjälp av FOI:s planeringsverktyg få en bättre och
mer realistisk lägesuppfattning för de system som deltog i övningen.
4.2.10 Undervattensforskning
Huvudsyftet med den kunskapsuppbyggande verksamheten inom området Undervattensteknik
är att säkerställa nödvändig tillgång till kunskap, metoder och teknik för att stödja
Försvarsmaktens taktik- och stridsteknikutveckling, samt materielförsörjning inom
undervattensområdet med fokus på den littorala zonen i Sveriges närområde och
internationellt. Inom området arbetar FOI med att utveckla marina spanings- och
varningssystem för ubåtar, fartyg och 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 såsom i Östersjön.
Inom det kunskapsuppbyggande projektet UV-signaturer har FOI, med hjälp av avancerade
hydrodynamiska beräkningar, tagit fram en metod som genererar syntetiska hydrofonsignaler
från den turbulenta strömningen kring en ubåt i rörelse framåt. Både strömningsfält samt
akustiskt tryck kring ubåten kan simuleras, vilket gör det möjligt att undersöka dessa på ett sätt
som vore annars svårt att genomföra i verkligheten. För första gången går det nu att räkna fram
ljudnivåer i fjärrfält från rent strömningsbuller samt lyssna till motsvarande syntetiska
hydrofonsignaler. Resultaten är viktiga för att konstruera tystare ubåtar och kan bidra till att
minska störningarna i sonarerna från strömningsbullret genom bättre placering och utformning
av dessa.
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Ett annat exempel på kunskapsuppbyggande verksamhet inom området är utvecklingen av en
ny försöksutrustning för störning och vilseledning av sonarer och torpedmålsökare.
Utrustningen kan inom några millisekunder svara på detekterade målsökarsignaler. Genom
speciell svarsteknik kan den inkommande torpeden störas så att den tappar låsning på det
riktiga målet, vilket kan vara avgörande för att överleva en torpedattack. Utrustningen kan även
användas för att sända målliknade signaler mot egen aktiv eller passiv sonar. Det senare kan
behövas både för funktionstest av sonaren samt för träning av sonaroperatörer.
I EDA-projektet PoMM (Protection of Marine Mammals) har syftet varit att ta fram kunskaper
för att minimera påverkan på marina däggdjur vid användningen av aktiv sonar. En gemensam
databas med utbredningskartor och läten från ett stort antal arter marina däggdjur i
internationella vatten har tagits fram, liksom algoritmer för detektering av olika arters läten i
realtid samt mjukvaruverktyg för analys av ljud. Parallellt med PoMM har det nationella
projektet SKYMLAS (Skydd av Marint Liv vid användning av Aktiv Sonar) bedrivits för att
studera svenska marina däggdjur och miljöpåverkan från svenska marinens aktiva sonarer samt
lagar och regelverk som reglerar skyddet av marina däggdjur. FOI har presenterat lämpliga
förebyggande åtgärder för marinen att använda, samt en utvärdering av ett antal stödverktyg
som används av olika flottor i syfte att minimera påverkan på djur från aktiv sonar.
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. Området är inriktat mot Försvarsmaktens
kärnkompetens, dvs. förmågan att föra väpnad strid, och då speciellt mot duellen mellan
konventionella vapen och skydd mot dessa. Området stödjer också det civila samhället och
dess behov av fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor. Terrordåd och
asymmetrisk krigföring har gjort hemmagjorda bomber, s.k. IED25:er, till ett allvarligt problem,
något som har initierat forskning om tekniker som kan användas för att upptäcka
explosivämnen både i civila och militära miljöer. FOI har unika experimentella resurser inom
området Vapen, skydd och säkerhet som möjliggör allt från standardiserad testning till
detaljerade studier av växelverkan mellan såväl dagens som framtidens stridsdelar och
skyddstekniker. Forskning bedrivs inom en mängd teknikområden med betydelse för moderna
komplexa vapensystem vars grundkomponenter baseras på energetiska material, stridsdels-,
utskjutnings- och framdrivningsteknik samt system för styrning och navigering.
För att öka precisionen av långräckviddig indirekt eld kan styrda artillerigranater användas.
FOI har utvecklat och använt metoder och verktyg för att värdera sådana i olika scenarier till
stöd för FMV i arbetet med framtida system för indirekt eld. Under året har också
värderingsmetoder för luftvärn vidareutvecklats och egenskaperna hos en modern
luftvärnsrobot analyserats inför kommande nyanskaffning.
Under året har FOI utvecklat ett verktyg till stöd för ammunitionsröjningsledare på fältet,
SWERISK, som beräknar riskavstånd både enligt internationellt vedertagna schablonmetoder
och med en nyutvecklad metod baserad på stridsdelars konstruktion, splitterballistik och
människans sårbarhet för splitter. FOI har vidare givit ett fortsatt stöd till FMV i arbetet med
kravställning av nya hjälmar och i samband med detta vidareutvecklat en sårbarhetsmodell av
hjärnan som har använts för att värdera skyddseffekten av olika hjälmlösningar. FOI har
kontinuerligt bidragit med kompetens och utbildningsstöd till Försvarsmaktens utveckling av
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den operativa verksamheten inom C-IED26-exploatering. FOI har särskilt utvecklat metoder
och rutiner för strategisk vapenexploatering för att snabbare och med kvalitetssäkrade metoder
stödja Försvarsmakten och FMV med värdering av vapenteknisk hotanalys.
FOI:s verksamhet kopplad till olika aspekter av explosivämnen har såväl militära som civila
uppdragsgivare,
exempelvis
Polisen.
En första generation av ett
mobilt
explosivämnesdetektionssystem har utvecklats av FOI och provats i realistiska försök. Vidare
har FOI genomfört studier rörande vilken typ av spår det finns att detektera efter hantering av
explosivämnen och explosioner. För att kunna värdera prov tagna efter explosioner i fältmiljö
har utvärderingar av kommersiella fältprovtagningssatser, s.k. fältdetektionstester, genomförts i
syfte att bedöma handhavandeegenskaper och detektionssäkerhet utifrån utvalda
explosivämnen. Vidare har hemmagjorda explosivämnen analyserats och karaktäriserats för att
kunna detektera och föreslå åtgärder i syfte att försvåra tillverkning. FOI har även genomfört
simuleringar för att värdera scenarier med bomber som exploderar i civila miljöer för att kunna
värdera troligt skadeutfall. Ett scenario som har studerats både experimentellt och genom
simuleringar är explosion av en väskladdning placerad inne i en järnvägsvagn i en tunnel.

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 2013 ges i avsnitt 4.3.1 till 4.3.6.
Intäkt per marknadsområde, tkr
Förs va r

2013

2012

2011

667 579

677 956

646 242

204 004

198 499

204 010

64 067

67 033

56 684

Nä ri ngs l i v

19 599

20 913

21 921

Utl ä nds ka kunder

36 756

52 432

42 749

115 410

111 976

100 501

17 679

19 288

17 001

1 125 094

1 148 096

1 089 108

Regeri ngs ka ns l i et
Ci vi l a myndi gheter

1)

Fors kni ngs fi na ns i ä rer

1)

Övri ga externa i ntä kter
Totalt
1)

825 tkr 2012 ha r omfördel a ts retroa kti vt frå n Ci vi l a myndi gheter ti l l Fors kni ngs fi na ns i ä rer.

4.3.1 Försvar
Marknadsområde Försvar omfattar uppdrag från Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket
och Försvarsexportmyndigheten. FOI arbetar kontinuerligt tillsammans med uppdragsgivarna
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för att effektivt inrikta och utnyttja kunskapsresurserna. Både Försvarsmakten och FMV och
gränssnittet dem emellan står inför genomgripande förändringar de närmaste åren som en följd
av rekommendationerna från Försvarsstrukturutredningen. Dessa förändringar påverkar också
FOI eftersom huvudkundernas respektive verksamheter och därmed specifika behov av
kunskapsstöd förändras. FOI följer aktivt förändringarna hos huvudkunderna för att såväl under
övergångsperioden som i framtiden kunna möta huvudkundernas behov av kunskapsstöd.
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 både Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket
genom uppdrag där FOI ger underlag och expertstöd till alla faser i uppdragsgivarnas
verksamhet, från tidiga konceptstudier via materielanskaffning till stöd under insatser. FoT
uppgick till 285,0 mnkr och övriga beställningar från Försvarsmakten uppgick till 197,2 mnkr
under 2013. FOI följer omstruktureringen av Försvarsmakten och FMV gällande
logistikområdet för att kunna stötta sina huvudkunder inom området.
Intäkterna för marknadsområdet försvar har minskat med drygt 10,4 mnkr sedan 2012, men är
21,3 mnkr (3,3 %) högre än 2011. Uppdrag inom samlingsbeställning FoT samt koncernstöd
och studieuppdrag har minskat med 28,0 mnkr jämfört med föregående år, medan den
kunskapstillämpande verksamheten har ökat. Ökningen utgörs av s.k. enskilda beställningar
från Försvarsmakten. Intäkter från FMV och uppdrag inom Försvarsmaktens Transferprogram
har minskat med 11,9 mnkr.
4.3.2 Regeringskansliet
Marknadsområdet regeringskansliet omfattar stöd och kunskapsuppbyggande inom CBRNområdet samt nedrustning och ickespridning, studier i säkerhetspolitik och annan policyanalys
samt internationell verksamhet. Formen för uppdragen domineras helt av anslag, medan
enskilda beställningar förekommer i enstaka fall.
Marknadsområdet har ökat något mellan 2012 och 2013 framförallt på grund av justeringar av
anslagsvolymen inom forskning för regeringens behov.
4.3.3 Civila myndigheter
Marknadsområdet civila myndigheter omfattar uppdrag från svenska myndigheter, andra icke
vinstdrivande statliga aktörer samt kommuner och landsting. De största uppdragsgivarna är
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen, Livsmedelsverket (SLV),
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Statens energimyndighet och Socialstyrelsen. En betydande
del av uppdragen inom detta område berör det svenska samhällets säkerhet, och består främst
av olika former av expertstöd, stöd vid framtagning av strategiska beslutsunderlag,
genomförande av kurser och övningar samt upprätthållande av kunskapscentrum för att
utveckla myndigheters krishanteringsförmåga. Uppdrag från civila myndigheter gör att FOI får
bättre möjlighet 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.
FOI arbetar aktivt för att myndighetens kompetens ska komma till nytta både inom det civila
och militära området, vilket under 2013 bl.a. har inneburit bidrag till en förbättrad beredskap
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inför antagonistiska händelser samt inom områdena beslutsstödssystem, informationssäkerhet,
säkerhetspolitisk analys och forensisk analys där hanteringen av Syrienproverna är ett exempel.
För att utveckla nyttiggörandet ytterligare har under året dialoger förts med Rikspolisstyrelsen
(RPS), Säkerhetspolisen (Säpo) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Syftet har varit att tydliggöra prioriterade verksamhetsområden, framtida former för samverkan
och nyttjandet av EU som en delfinansiär och kunskapsuppbyggande part av verksamheten.
Intäkterna inom området har totalt sett minskat något mellan 2012 och 2013 efter att flera
myndigheter minskat beställningsvolymerna. Den enskilt största beställaren däremot,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som står för över hälften av hela
områdets beställningar, har i stort bibehållen beställningsvolym. Beställningarna från MSB
spänner brett inom området krisberedskap och samhällssäkerhet, exempelvis med stöd till den
nationella riskbedömningen och informationssäkerhet.
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. En central aspekt av arbetet är tekniköverföring till näringslivet så
att teknik och kunskap som tagits fram för Försvarsmakten kommer svensk industri till nytta i
nya produkter. Genom samverkan med näringsliv och civil forskning underlättas även
utnyttjandet av den civila forskningens rön och tekniska lösningar för försvarstillämpningar.
FOI och branschorganisation för Säkerhets- och försvarsföretagen, SoFF, har under året
förstärkt dialogen och utvecklat samverkan, vilket bl.a. resulterat i ett par evenemang med
gemensamt deltagande för att bl.a. sprida kunskapen om Horisont 2020 till de svenska försvarsoch säkerhetsföretagen.
Minskningen av intäkter inom området näringsliv kan härledas till att områdets klart största
kund halverat sina beställningar jämfört med 2012.
4.3.5 Utländska kunder
Marknadsområdet utländska kunder omfattar till största delen uppdrag från utländska statliga
organisationer, men också från icke statliga aktörer. Verksamheten sker således dels under
offentligrättsliga, dels under privaträttsliga avtal. Nivån har år 2013 återvänt till en mer normal
nivå från förra årets topp, som berodde på ett enskilt ovanligt stort uppdrag.
4.3.6 Forskningsfinansiärer
Marknadsområde forskningsfinansiärer omfattar verksamhet finansierad av svenska, utländska
och överstatliga forskningsfinansiärer inklusive EU, Europeiska försvarsbyrån (EDA27) samt
universitet och högskolor. Området karaktäriseras av forskningsprojekt som FOI erhållit i öppet
utlysta program, genom ansökningar i stark konkurrens samt ofta på internationell nivå, vilket
skärper kraven på såväl kvalitet som relevans. Forskningen inriktas mot områden av strategisk
relevans för säkerhet och försvar samt utförs oftast i samverkan med näringsliv, universitet och
högskolor. Verksamheten har en viktig roll för den långsiktiga utvecklingen av FOI:s
27
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kompetens och för att skapa internationella forskningsnätverk. Projekten kan ofta fungera som
bryggor mellan militär och civil forskning.
EU:s ramprogram utgör ett viktigt instrument för kunskapsuppbyggnad inom FOI:s
verksamhetsområde. Övergången till EU:s nya ramprogram för forskning och innovation
(Horisont 2020) innebär förändringar avseende såväl struktur som innehåll och regelverk,
vilket bl.a. medför att de ekonomiska förutsättningarna för FOI:s deltagande försämras. Under
2013 har förberedelser för ett fortsatt framgångsrikt deltagande i det nya ramprogrammet
genomförts.
Marknadsområde forskningsfinansiärer har haft en positiv utveckling även under 2013. Jämfört
med 2012 kan det bl.a. noteras att verksamhet finansierad av EU:s sjunde ramprogram har ökat
under året. Verksamhet finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
har också ökat i omfattning, bl.a. beträffande informationssäkerhet, samt samordning med EUprojekt. Forskningsbidrag från Vinnova har minskat under 2013.
Under 2013 inlämnades totalt 76 ansökningar (133 stycken 2012 och 90 stycken 2011) om
forskningsmedel med FOI-deltagande, 9 av dessa, eller 12 procent, avsåg utlysningar från EU
(43 stycken 2012 och 36 stycken 2011). Antalet ansökningar som utvärderades under året
uppgick till 115 stycken (motsvarande antal för 2012 och 2011 var 118, respektive 103). Av
dessa beviljades 44 stycken, varav 13 stycken avsåg medel sökta från EU (motsvarande siffror
för 2012 och 2011 var 47 och 12 respektive 45 och 21). Beviljandegraden för FOI:s
ansökningar var alltså 38 procent 2013 (40 % för 2012 och 44 % 2011). Beviljandegraden för
ansökningar om EU-medel var 32 procent 2013 (39 % för 2012 och 54 % 2011).
Beviljandegraden för samtliga ansökningar med FOI-deltagande har legat runt 40 procent de
senaste åren. Andelen EU-ansökningar som har beviljats har sjunkit något under 2013 jämfört
med de två senaste åren. FOI har dock även 2013 en jämförelsevis hög beviljandegrad för
ansökningar till EU. Antalet ansökningar till EU var relativt sett lågt under 2013, till största
delen beroende på att 2013 var det avslutande året för EU:s sjunde ramprogram (FP7) och
antalet passande utlysningar var väsentligt färre än under tidigare år.
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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 de senaste åren systematisk arbetat för att använda denna kunskap i sådana
tillämpningar. Efter ett antal års försiktig, men gradvis ökning av såväl volymen på de civila
intäkterna som av deras andel av FOI:s totala intäkter verkar nivån nu ha stabiliserat sig. De
civila intäkterna utgör 26 procent av de totala intäkterna år 2013, vilket ska jämföras med
27 procent för år 2012 och 26 procent för år 2011, se figur nedan.
Exempel på genomförd verksamhet och prestationer inom det civila området finns i avsnitt
4.2.1–4.2.11 där FOI:s forskningsområden presenteras.
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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.

Den civila forskningen är en väsentlig kunskapskälla för många viktiga områden inom försvar
och säkerhet. För att FOI ska kunna genomföra kunduppdragen är det därför nödvändigt med
samverkan med civila forskningsaktörer både inom och utom landet. Förutom de omfattande
personliga 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 2013 bedrevs 132 projekt på FOI i samverkan med olika forskargrupper inom universitet
och högskolor (114 projekt 2012 respektive 113 projekt 2011). Delar av denna samverkan hade
formen av utlagda forskningsuppdrag från FOI. Totalt lade FOI ut forskningsuppdrag till en
kostnad av cirka 40,7 mnkr under 2013 (45,9 mnkr 2012, 30,0 mnkr 2011), varav 7 mnkr till
universitet och högskolor och institut (10,0 mnkr 2012, 11,6 mnkr 2011). Det stora värdet av
utlagda uppdrag 2012 beror på ett större genomströmningsuppdrag detta år. FOI får också
uppdrag från andra forskningsorganisationer. Under 2013 har FOI fått forskningsuppdrag för
cirka 3,0 mnkr från olika universitet och högskolor (2,8 mnkr 2012 respektive 3,5 mnkr 2011).
Svenska universitet och högskolor utnyttjar också kompetensen hos ledande forskare vid FOI i
både undervisning och forskning. Under 2013 var 25 av institutets medarbetare anställda på
deltid som adjungerade professorer eller lektorer vid olika universitet och högskolor.
Motsvarande antal under 2012 och 2011 var 31 respektive 33. Adjungeringar löper typiskt över
en treårsperiod. Under de senaste tio åren har antalet adjungerade professorer och lektorer
varierat från ett drygt tjugotal till drygt trettio, med ett medelantal om 27, och minskningen
mellan 2012 och 2013 är en naturlig variation.
Antalet forskarstuderande, som dessa och andra FOI-forskare handleder, är 39 stycken (48
år 2012 respektive 48 år 2011). Under 2013 var 36 anställda vid FOI inskrivna som
forskarstuderande vid olika universitet och högskolor (mot 27 anställda 2012 och 34 anställda
2011) och av dessa avlade 6 licentiatexamen eller doktorsexamen under året (6 under 2012 och
4 under 2011).
Samarbete med universitet och högskolor

2013

2012

2011

2010

Antal adjungerade profes s orer / lektorer

25

31

33

25

Antal handledda doktorander

39

48

48

51

Antal FOI-ans tällda doktorander

36

27

34

39

6

6

4

9

Antal examina (FOI ans tällda)
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4.4.3 Gemensamt nyttjande och ägande av resurser
Återrapporteringskrav 8 i regleringsbrevet Gemensamt nyttjande och ägande av resurser
Återrapportering
I enlighet med de krav på kostnadseffektiv användning av resurser som ställs på myndigheten, och som regeringen
framhållit i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 6), ska FOI redovisa de åtgärder som
myndigheten har vidtagit inom det internationella samarbetet och gemensamma forskningsprogram.

4.4.3.2 Drivkrafter för FOI:s internationella forskningssamverkan

Regeringspropositionen Ett användbart försvar (2008/09:140) uttalar att ”Internationellt
samarbete bör alltid sökas där det bedöms som kostnadseffektivt och inte menligt bedöms
påverka handlingsfriheten”. Genom samarbete kan FOI få tillgång till kunskaper,
försöksutrustning och försöksplatser 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:s internationella forskningssamverkan genomförs inom ramen för den normala
projektverksamheten. Därför redovisas resultaten i avsnittet 4.3 Marknadsområden.
Anslag 1:9 ap.4, Internationell verksamhet, utnyttjas främst för att stödja Regeringskansliet och
för att initiera och följa upp projektsamverkan. Nära kontakter finns mellan FOI och
Regeringskansliet avseende inriktningen av det internationella samarbetet.
Valet av samarbetspartners för ett specifikt samarbetsprojekt styrs av FOI:s egen kompetens
och av potentiella partners kompletterande förmåga. Multilaterala samarbeten är oftast att
föredra då kostnadseffektiviteten ökar eftersom fler delar på kostnaderna. Vissa teknikområden
är dock så känsliga att det inte är möjligt att bedriva samarbeten annat än bilateralt.
4.4.3.2 Multilateralt samarbete – EDA, Nato, LoI och flygteknisk samverkan

Verksamheten kopplad till EDA28 utgör den av regeringen mest prioriterade delen av den
internationella verksamheten och är den till omfattningen enskilt största delen av
anslagsutnyttjandet. Myndighetens arbete omfattar såväl direkt samverkan med EDA, som
medverkan i nationell beredning och instruktionsgivande för EDA-frågor. FOI:s
generaldirektör leder EDA:s styrelse i forskningsformat och FOI har det nationella
handläggningsansvaret för FoT-frågor inom EDA. I övrigt bemannar FOI några av EDA:s
permanenta forskningskommittéer (CapTech) med koordinatorer och nationella tekniska
experter.
Inom policy- och strategiområdet har förberedelser gjorts inför Europeiska rådets möte i
december 2013. Arbetet med att utveckla strategiska forskningsagendor inom EDA:s CapTech
har fortsatt. Under 2013 har frågan om europeiskt teknologiberoende, bl.a. identifiering av
kritiska försvarsteknologier och strategiska råvaror, blivit allt viktigare, liksom
förutsättningarna för civil-militär samverkan med kommissionen inom ramprogrammet
Horisont 2020. Viktiga frågor har också varit alternativa finansieringsformer och
momshanteringen i EDA-samarbeten.
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När det gäller program och projekt där den större delen av effektivt resursutnyttjande sker så
har förhandlingar förts om ett nytt kategori A-program, benämnt JIP-RPAS29, om teknologi för
införande av obemannade flygande farkoster i civilt luftrum. FOI har stött utvärderingarna av
inkomna förslag i JIP CBRN30. Diskussioner har också förts om ytterligare kategori A-program
inom C-IED31-området, samt avseende lägesbild i strid i bebyggelse. Projektgenereringen i
CapTech har fortsatt med ett antal kategori B-projekt. FOI har fortsatt lämnat stöd till
Försvarsmakten avseende C-IED och CEDS32.
FOI samverkar med Nato:s forskningsorganisation STO33 inom ramen för Partnerskap för fred
(Nato/Pff). FOI deltar på en övergripande nivå i de årliga styrelsemötena samt i fyra av de sju
forskningspanelerna inom STO. Genom partnerskapet deltar FOI i STO:s utbud av aktiviteter
för partnernationerna såsom symposier, workshops och föreläsningsserier, men huvudsakligen
genom aktiv medverkan i expertgrupper (Technical Teams). Medverkan i detta samarbete
bedöms fortsatt vara intressant och kostnadseffektivt. Genom en begränsad arbetsinsats får FOI
och andra svenska aktörer kunskap från andra nationer som svårligen kan erhållas på annat sätt.
Ur interoperabilitetssynpunkt är denna samverkan med Nato av stor betydelse. Under 2013
deltog FOI i 41 sådana expertgrupper.
Under 2013 har Frankrike övertagit ordförandeskapet i GRD34 inom ramen för FA/LoI35. Fokus
för arbetet låg på samarbete med EDA, EU:s nuvarande forskningsramprogram samt
förberedelserna för nästa program Horisont 2020. EDA:s omorganisation har varit en viktig
fråga och GRD ser en möjlighet till att bidra till effektivare processer för forskningssamarbete i
den nya strukturen.
Efter det svenska ordförandeskapet i GARTEUR36, samarbetsorganisationen för både civil och
militär flygforskning bland Europas sju ledande flygnationer, har Frankrike tagit över
detsamma. Frankrike fokuserar på att driva gemensamma frågor avseende obemannade
farkoster och cyber. Inom båda områdena sker många aktiviteter inom Europa, varför
koordinering måste ske med bl.a. EDA, EU:s ramprogram och nationella program. Utöver
dessa relativt nya områden så fortsätter det tekniska samarbetet avseende aerodynamik,
struktur- och materialteknik, flygmekanik med system och integration samt helikoptrar.
4.4.3.3 Bilateralt samarbete

Inom det bilaterala samarbetet samordnar FOI forskningsverksamheten inom ramen för
Regeringskansliets bilaterala kommissioner.
Tillsammans med Försvarsmakten och FMV har FOI fortsatt att utveckla samarbetet med olika
delar av det amerikanska försvarsdepartementet. I mars tecknades ett nytt Terms of Reference
för Senior National Representatives (SNR) inom Defense Science and Technology, vilket
framförallt är avsett att användas för strategiska diskussioner om forskningssamarbeten.
Samarbetet med amerikanska inrikessäkerhetsdepartementet DHS37 har fortsatt och nya avtal
29
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där FOI är utförare har tecknats med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
som svensk signatär.
Frankrike, Storbritannien och Tyskland är fortfarande huvudsakliga samarbetspartners för FOI i
Europa. Framförallt diskussionerna med Storbritannien utvecklas positivt och inkluderar
övergripande strategiska aspekter av samverkan med ömsesidiga erfarenheter. Tyskland visar
också ett förnyat intresse för bilateralt samarbete.
Med Kanada och Nederländerna bedriver FOI ett trilateralt samarbete, vilket är det normala
samarbetsforumet med uttalad prioritet över de normala bilaterala relationerna. Gemensamma
intressen finns inom flera forskningsområden, exempelvis B- och C-skydd, skydd mot
vapenverkan mot personal och materiel, utvärdering av komplexa vapensystem, utbildning,
träning och ledning samt marin teknik. Under 2013 har samverkansavtalet omförhandlats och
gäller nu till 2023.
FOI bedriver även bilateralt samarbete med länder utanför Europa. FOI har under ett antal år
etablerat ett gott samarbete med Singapore där huvuddelen av samarbetena utgörs av tjänster
som Singapore köper av FOI. Samarbetet har hittills varit inom försvarsforskning, men under
2013 har långtgående diskussioner förts om att även starta samarbeten inom
säkerhetsforskningsområdet. Sydkorea är ett annat exempel på där ett bra och framgångsrikt
samarbete har kunnat etableras på relativt kort tid och där förutsättningarna för att
vidareutveckla samarbetet bedöms som mycket goda.
Antalet internationella samarbetsprojekt har minskat något under 2013. Denna minskning
ligger inom ramen för den naturliga variationen. För att uppnå god kostnadseffektivitet har
samarbeten, där både krav på relevant forskningsinriktning och möjlighet till tillkommande
finansiering, eftersträvats.

Redovisningen omfattar de projekt som har medfinansiering från Försvarsmakten,
FMV eller via anslag.
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4.4.4 Nordiskt samarbete
Återrapporteringskrav 4 i regleringsbrevet Nordiskt samarbete
Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för det nordiska samarbetet NORDEFCO stödja Försvarsmakten
i frågor som faller under institutets kompetensområde.
Återrapportering
Myndigheten ska redovisa omfattningen av och inriktningen på stödet.

Försvarsmakten har under året begärt och fått expertstöd av FOI inom ramen för
NORDEFCO38:s arbetsgrupp för forskning och teknik. FOI:s forskare har även deltagit i
expertgrupper på Försvarsmaktens uppdrag.
FOI har därutöver ett nära och växande samarbete med FFI39 i Norge. Endast Norge prioriteras
som samarbetspartner i det nordiska samarbetet, då forskningen inom försvar- och
säkerhetsområdet är mycket mindre i övriga nordiska länder.
4.4.5 Exportrelaterad verksamhet
Instruktionen
3 § Forskningsinstitutet ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet inom
försvarssektorn.

FOI har under året endast i begränsad omfattning fått uppdrag från Försvarsexportmyndigheten.
De har rört t.ex. utbildning. Intäkterna har totalt uppgått till 76 tkr, vilket ska jämföras med
158 tkr 2012.
Återrapporteringskrav 11 i regleringsbrevet Tjänsteexport
Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

Se den finansiella redovisningen avsnitt 5.5.8, not 2.
4.4.6 CBRN-forskning
Återrapporteringskrav 1 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 CBRNhändelser.
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 och den svenska krisberedskapen samt att öka skyddsnivån för svensk
personal i insatser.
38
39
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Anslaget ska säkerställa att FOI ska kunna fungera som expertorgan åt berörda myndigheter
och regering genom stöd och råd, t.ex. genom operativ medverkan och expertstöd, eller som
stöd vid myndighetsspecifika frågeställningar där djup sakkunskap krävs. Verksamhet som
efterfrågas av myndigheter för detta stöd ska vara avgiftsfinansierad. Nedan listas de
avgiftsfinansierade uppdrag som FOI har utfört inom området under 2013.
2013

Myndighet

Typ av medverkan

MSB

DHS uppdra g

2 124

-2 185

MSB

Forum Bereds ka ps di a gnos tik

1 017

-1 011

MSB

Skydds rums expertis

641

-636

MSB

SOFÄ ordföra ndes ka p

566

-566

MSB

Övri gt, i nkl . 2:4-projekt

19 533

-20 172

SVA

SOFÄ AgFOU 2013

227

-234

RPS/SKL

DHS m.m.

3 055

-3 264

RPS

Opera tiva rutiner m.fl .

641

-533

Uni vers i tet/Högs kol or Metoder/drogtes t/ha ndl edni ng/undervi s ni ng etc.

Intäkter, tkr

Kostnader, tkr

744

-738

SoS

Progra mdi rektör etc.

3 209

-3 145

SSM

Na tionel l s trå l s kydds bereds ka p m.m.

3 501

-3 390

FHI

Förs tudi e kemometri s k kl a s s i fi ceri ng a v nä tdroger

948

-1 006

SLV

Ana l ys ces i umi s otoper, s ol a ni n

123

-98

PTS

Luftbeha ndl i ng

462

-462

KBV

Kus tbeva kni ng

VINNOVA

IKT för s na bba bes l ut

Totalt

6

-54

828
37 625

-1 187
-38 681

Stödet vid myndighetsspecifika frågeställningar är av såväl kunskapsuppbyggande som av
kunskapstillämpande karaktär. I likhet med tidigare år var under 2013 drygt hälften av nedlagt
arbete av kunskapsuppbyggande karaktär.
4.4.7 Effektivitet och god hushållning
Återrapporteringskrav 6 i regleringsbrevet Effektivisering och rationalisering av verksamheten
Utöver vad som framgår av regeringens beslut om effektiviseringar och rationaliseringar inom Totalförsvarets
forskningsinstitut (Fö2008/3334/MFU, delvis, Fö2011/613/MFU, delvis) ska redovisningen inkludera relevanta
nyckeltal, exempelvis medeltimpriser och debiteringsgrad. Redovisningen ska vara rensad från sidoeffekter eller
s.k. mixeffekter.
Återrapporteringskrav 10 i regleringsbrevet Effektivitet och god hushållning
Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om
myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå
en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Försvarsstrukturutredningen överlämnade sitt betänkande i april 2011. Regeringen beslöt i
november 2011 att Totalförsvarets forskningsinstitut, senast från och med 2013, ska uppnå
effektiviseringar och rationaliseringar uppgående till 10 procent jämfört med 2008.
Effektiviteten ska komma huvudkunderna tillgodo genom minskade medeltimpriser.
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FOI slutredovisade effektiviseringsuppdraget 2013-08-16. Av skrivelsen framgick att
medeltimprisets utveckling mellan åren 2008 och 2013 beräknades till 11,5 procent med ett
sammanvägt index. Beräkningen baserades på Konjunkturinstitutets prognoser för de index
som användes vid beräkningen. I nedanstående redovisning kan FOI konstatera att
medeltimpriset har sjunkit med 10,5 procent omräknat med ett sammanvägt index och med
5,5 procent omräknat med konsumentprisindex (KPI) mellan jämförelseåren 2008 och 2013
baserat på verkliga index, se avsnitt 4.4.7.1.
Tilläggas bör att FOI alltsedan 2010 inte har erhållit någon pris- och löneomräkningskompensation (PLO) för samlingsbeställningen från Försvarsmakten.
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,
extern och intern debiteringsgrad,
personår i kärn- respektive central lednings- och stödverksamhet,
utveckling av lokalkostnader,
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.
Det har varit en central utgångspunkt i FOI:s styrning att med oförändrade normaltimpriser
under ett antal år kunna möta kostnadsökningar, bl.a. i form årliga lönerevisioner, genom
effektivisering av verksamheten. Samtidigt har det varit viktigt att ge utrymme för den så
viktiga strategiska kompetensutvecklingen. Av nedanstående avsnitt framgår att FOI under
2013 med sänkta normaltimpriser har:






sänkt medeltimpriset relativt 2008 med 5,5 procentenheter (omräknat med KPI). En mer
ändamålsenlig beräkning med ett sammanvägt index visar att medeltimpriset har sjunkit
med 10,5 procent.
ökat den interna debiteringsgraden på forskningsavdelningarna totalt på FOI sedan 2008
och även jämfört med 2012.
minskat antal personår i extern forskningsverksamhet och behållit den procentuella
andelen personår i central OH-verksamhet.
lägre lokalkostnader jämfört med 2008 (omräknat med KPI).
bibehållit kostnaderna för central OH-verksamhet i förhållande till omsättningen på en
enligt FOI ändamålsenlig nivå mot bakgrund av pågående investeringar, vilka är
nödvändiga för att nå framtida effektiviseringar av verksamheten.

Mot denna bakgrund bedömer FOI att verksamheten under året har bedrivits effektivt och med
god hushållning.
4.4.7.1 Utveckling av FOI:s externa timpriser
Som ett komplement till övriga mått som mäter effektivitet, speciellt debiteringsgraden i
kärnverksamheten, använder FOI utveckling av externa timpriser. Priserna ska vara på en
rimlig nivå och täcka FOI:s självkostnader på lång sikt.
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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 extern kund, normal-, anslags-, OA- och EU-pris.
Vid prissättning av projekt i anslagsverksamheten ställer regeringen krav genom
anslagsförordningen, medan vid prissättning av EU-projekt och andra bidragsfinansierade
projekt anpassas priset till de krav bidragsgivaren ställer. Olika timpriser tas således fram för
anslags- och OA40-verksamheten inför varje år och såväl EU-projekt som anslagsverksamheten
stäms av mot verkliga kostnader för genomförandeåret.
Nedanstående tabell visar utvecklingen av FOI:s normaltimpriser från 2008 till 2013. För att nå
jämförbarhet med 2008 har timpriserna räknats om med konsumentprisindex41.
Normaltimpris (prisläge 2008)
Kategori

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1

1 224

1 235

1 235

1 259

1 288

1 300

2

1 129

1 140

1 140

1 162

1 189

1 200

3

997

1 007

1 007

1 027

1 051

1 060

4

854

864

864

881

902

910

5

702

712

712

726

743

750

6

560

570

570

581

595

600

FOI har inte höjt sina timpriser sedan 2007. Inför 2013 beslöt FOI att sänka normaltimpriset
med 10 kr i samtliga kategorier. Den reella timprisförändringen mellan 2012 och 2013 har varit
oförändrad beroende på att det inte har varit någon inflation. Sänkningen för 2013 i tabellen
ovan består därför enbart av timprisjusteringen. Timpriset har minskat med 6,7 procent mellan
2008 och 2013 för kategori 6. I övriga kategorier är minskningen något lägre. Detta innebär att
FOI inte har erhållit någon priskompensation för faktiska kostnadsökningar, som t.ex.
löneökningar, under samma period, vilket visar på ökad effektivitet i verksamheten.
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 2013 jämförbart med
2008 har medeltimpris 2013 beräknats med samma kategorifördelning som 2008.
40

Operationsanalytiker placerade vid Försvarsmakten.
Konsumentprisindex utgående från fastställda tal i december varje år (-5,1 procent, -5,0 procent, -5,0 procent, 3,2 procent respektive -0,9 procent för 2013, 2012, 2011, 2010, respektive 2009).
41
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Medeltimpriserna för 2012, 2011, 2010 och 2009 har också beräknats med syfte att eliminera
den sidoeffekt som inplacering i kategorier ger. I tabellen nedan visas medeltimprisets
utveckling tillsammans med utfall av arbetade timmar i extern verksamhet per kategori i
procent.
Medeltimpris KPI (prisläge 2008)
Kategori
1
2
3
4
5
6
Medeltimpris

2013
6%
16%
23%
33%
20%
2%
905

2012
6%
16%
23%
33%
20%
2%
906

2011

2010

6%
16%
23%
33%
20%
2%
904

2009

6%
16%
23%
33%
20%
2%
921

2008

6%
16%
23%
33%
20%
2%
950

6%
16%
23%
33%
20%
2%
958

Beräkningar har tagit hänsyn till retroaktiva justeringar i statistiken från Konjunkturinstitutet.

Mellan 2008 och 2013 har medeltimpriset i reella termer sjunkit med 53 kr eller 5,5 procent.
Medeltimpriset i ovanstående tabell har omräknats till reella priser baserat på KPI:s utveckling
(konsumentprisindex).
FOI:s verksamhetskostnader består dock till stor del av kostnader för personal, vars
kostnadsutveckling över åren inte motsvaras av KPI. FOI har därför gjort en mer ändamålsenlig
omräkning av medeltimpriset, se nedanstående tabell.
Medeltimpris (prisläge 2008)
Kategori
1
2
3
4
5
6
Medeltimpris

2013
6%
16%
23%
33%
20%
2%
857

2012
6%
16%
23%
33%
20%
2%
873

2011
6%
16%
23%
33%
20%
2%
882

2010

2009

6%
16%
23%
33%
20%
2%
899

6%
16%
23%
33%
20%
2%
933

2008
6%
16%
23%
33%
20%
2%
958

Beräkningar har tagit hänsyn till retroaktiva justeringar i statistiken från Konjunkturinstitutet.

Medeltimpriset i denna tabell har baserats på en sammanvägning av två olika index. För att
kunna väga samman ett index som bättre motsvarar de verkliga löneökningarna har
Konjunkturinstitutets statistik ”Timlöner enligt Konjunkturlönestatistiken” för statligt anställda
använts. För omräkning av övriga kostnader har KPI fortsatt använts. De två indexen har vägts
samman med respektive kostnadstyps andel av de totala kostnaderna för respektive år.
Medeltimprisets utveckling blir därmed mer realistisk, och har inneburit att priset har sjunkit
mellan 2008 och 2013 med 101 kr eller 10,5 procent.
4.4.7.2 Debiteringsgrad på forskningsavdelning
FOI använder sedan flera år tillbaka debiteringsgrad för att följa effektiviteten i
forskningsavdelningarnas produktion. Den interna debiteringsgraden mäter andelen externt
debiterade timmar42 av det totala antalet arbetade timmar i kärnverksamheten. Här ingår endast
timmar som genomförs av FOI-anställd personal, medan inhyrd personal inte kan ingå på grund

42

I antal debiterbara timmar ingår även utförda timmar i FOI:s forskningsanläggningar.
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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 kund. Det är bl.a. lednings- och stödverksamhet,
som exempelvis forskningsledning och verksamheter som tillgodoser andra krav som externa
aktörer och kunder 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, kundkontakter, tidigt offertarbete, individuell kompetensutveckling och strategisk
kompetensuppbyggnad. Mot bakgrund av dessa satsningar har FOI i budgetarbetet som mål att
forskningsavdelningarnas genomsnittliga interna debiteringsgrad ska ligga runt 75 procent.
En fördel med FOI:s definition av intern debiteringsgrad 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.
För att beskriva denna balans kompletteras redovisning av intern debiteringsgrad med extern
debiteringsgrad, vilket innebär att timmar i forskningsnära verksamhet ingår. Ovan beskrivna
strategiska satsningar för att möta kundernas framtida behov kan därför betraktas som
debiterbar. Mot denna bakgrund ger den externa debiteringsgraden en mer korrekt bild av den
verksamhet FOI bedriver mot extern kund. FOI:s externa debiteringsgrad är då mer jämförbar
med debiteringsgraden i andra tjänsteproducerande organisationer.
Som framgår av nedanstående tabell ligger den genomsnittliga interna debiteringsgraden på
FOI:s forskningsavdelningar på den högsta nivån under perioden sedan 2008, och klart över
målet 75 procent. Andelen forskningsnära verksamhet minskar mellan 2012 och 2013 med
0,6 procentenheter, vilket påverkar den externa debiteringsgraden för forskningsavdelningarna.
Det innebär en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2012, men en ökning jämfört
med 2008 på 4,0 procentenheter. Den externa debiteringsgraden forsätter att ligga över
målvärdet 85 procent. Den strategiska kompetensutvecklingen, som ingår i forskningsnära
verksamhet, har inte kunnat genomföras som planerat de två senaste åren på grund av FOI:s
prioritering av beställningar från kund, och under 2013 en fokusering på att nå budgeterat
resultat. Detta är förklaringen till minskningen i den forskningsnära verksamheten.
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2013

2012

2011

2010

2009

2008

78,6%

78,4%

75,4%

77,2%

78,1%

75,4%

8,4%

9,0%

12,5%

11,0%

9,4%

7,5%

87,0%

87,4%

87,8%

88,2%

87,5%

83,0%

4.4.7.3 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-verksamhet43 i totalt arbetade timmar. FOI har en intern styrmodell som innebär att centralt
tillhandahållna administrativa och tekniska stödtjänster samt lokaler efterfrågas av
avdelningarna och myndighetsledningen inför kommande års verksamhet. Genom denna
modell pågår en ständig anpassning av kostnaderna till denna efterfrågan.

Intern debiteringsgrad på FOI totalt

2013
2012
2011
2010
2009
2008
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
Extern debiteringsgrad på FOI totalt
Ledning och stöd

7,0%
72,9%
27,1%

7,7%
74,1%
25,9%

10,5%
73,8%
26,2%

9,3%
74,3%
25,7%

8,1%
73,5%
26,5%

6,5%
70,4%
29,6%

Av ovanstående tabell framgår att den interna debiteringsgraden på FOI har minskat med
0,4 procentenheter jämfört med 2012 och ökat med 2,1 procentenheter i förhållande till 2008.
Tabellen visar dock att den externa debiteringsgraden som ger utrymme för strategiska
komptenssatsningar på FOI totalt ökat med 2,5 procentenheter sedan 2008. Vid en jämförelse
med 2012 har dock den externa debiteringsgraden minskat med 1,2 procentenheter. Detta
innebär att ledning och stöd har ökat under året. Ökningen förklaras till stor del av satsningen
på ett medarbetarskapsår, vilket har inneburit ett antal gemensamma aktiviteter med
medarbetarna. Över åren har dock andelen ledning och stöd minskat, vilket visar på effektivitet,
eftersom återstoden upp till 100 procent, dvs. andelen ledning och stöd, har minskat i
motsvarande grad.
4.4.7.4 Kärnverksamheten 44
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. För att kunna möta denna efterfrågan genomfördes rekryteringar som medförde att
antalet personer i kärnverksamheten ökade under 2011. Under 2012 genomfördes en rad
planerade kompetensväxlingsåtgärder. Detta tillsammans med en restriktiv hållning med
43

Följer Ekonomistyrningsverkets definition av OH-kostnader. Här ingår timmar i
förvaltningsverksamhet på central nivå och myndighetsledning.
44
Med kärnverksamhet menas den verksamhet som bedrivs på FOI:s forskningsavdelningar och i ringa
omfattning på avdelningen för Forskningsstöd.
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avseende på nyrekrytering har inneburit att antalet personår i kärnverksamheten har minskat
under 2012. Under 2013 har antalet personår fortsatt att minska till följd av fler avgångar än
planerat. Detta har lett till färre forskartimmar och som en konsekvens därav en svårighet att
arbeta upp de beställningar, och därmed intäkter, som inkommit till institutet.
Av nedanstående tabell framgår att produktionen i kärnverksamheten45 under 2013 har
bedrivits av personer som redovisat timmar motsvarande 722 personår jämfört med
708 personår under 2008, vilket innebär en ökning med 14 personår eller med 2,0 procent. I
jämförelse med utfall 2012 innebär det en minskning med 5 personår.

Personår i kärnverksamhet

2013
2012
2011
2010
2009
2008
722
727
736
703
679
708

4.4.7.5 Central lednings- och stödverksamhet 46
Av nedanstående tabell framgår att central lednings- och stödverksamhet under 2013 bedrivits
av personer som redovisat timmar motsvarande 143 personår jämfört med 129 under 2008,
vilket innebär en ökning med 14 personår eller med 10,9 procent. Det innebär också att andelen
personår i central verksamhet har ökat från 15 till 16 procent jämfört med 2008. Som framgår
ligger dock utvecklingen stabilt på cirka 16 procent sedan 2009. FOI anser att denna andel
ligger på en rimlig nivå och har som mål att bibehålla denna procentandel.

Personår i central OH-verksamhet
Personår i central OH/total verksamhet

2013
2012
2011
2010
2009
2008
143
134
142
132
131
129
16%
16%
16%
16%
16%
15%

Under 2013 har antalet personår i central lednings- och stödverksamhet ökat med 9 personår
jämfört med 2012. Under 2012 har även lednings- och stödverksamheten varit föremål för
kompetensväxlingsåtgärder och restriktivitet med avseende på nyrekryteringar, vilket har
inneburit en minskning i antal personår mellan 2011 och 2012. FOI har under flera år varit
restriktiv med återbesättning av tjänster i stödverksamheten på grund av
effektiviseringsuppdraget. Under hösten 2010 anställdes personal i stället för att konsulter
utförde viss verksamhet, varför antalet personår mellan 2010 och 2011 har ökat. En viss
konsultavlösning har även skett mellan 2012 och 2013. En tillfällig ökning under 2013
förklaras också av en nödvändig överlämning vid kompetensväxling och av att institutet
bedömer att det har varit nödvändigt att vidta vissa satsningar för att kunna uppnå framtida
effektiviseringar.
4.4.7.6 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.

45

Fram till slutet av 2008 arbetade 34 assistenter/sekreterare i stödverksamheten på
forskningsavdelning. Efter omorganisation tillhör denna grupp central stödverksamhet. Se
avsnitt 4.4.9.5.
46
Med central lednings- och stödverksamhet menas central OH-verksamhet.
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Jämfört med 2012 har lokalkostnaderna minskat med 1,8 mnkr. Minskningen beror till största
delen på en extraordinär post på 2,3 mnkr avseende retroaktiva energikostnader, vilken
påverkade resultatet negativt under 2012. Vid en rak jämförelse av lokalkostnaderna mellan
2008 och 2013 så ökar dessa med 3,7 mnkr eller 3,1 procent. Omräknat med KPI ger en
jämförelse mellan åren att lokalkostnaderna ligger på en lägre nivå och minskar med 2,6 mnkr.
4.4.7.7 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.
2013
Centrala OH-kostnader (löpande prisläge)
Centrala OH-kostnader i procent av totala
intäkter enligt RR
KPI
Utveckling av centrala OH-kostnader
prisläge 2008

2012

2011

2010

2009

2008

170 804
15,2%
1 125 094
-5,1%

161 302
14,0%
1 148 096
-5,0%

144 284
13,2%
1 089 108
-5,0%

129 488
12,1%
1 068 284
-3,2%

125 899
11,6%
1 082 384
-0,9%

120 557
11,3%
1 066 774
0,0%

162 102

153 294

137 046

125 403

124 772

120 557

Totala intäkter 2012 och 2011 har reviderats pga. omklassificering av intäkter.

Av tabellen framgår att de centrala OH-kostnaderna ligger på en högre procentuell nivå i
förhållande till 2012. Som tidigare nämnts har antalet forskartimmar i kärnverksamheten
minskat mellan 2012 och 2013. Detta har lett till att intäkterna har minskat mellan åren, vilket
har bidragit till att de centrala OH-kostnadernas andel av de totala intäkterna delvis är högre än
föregående år. De centrala OH-kostnaderna har dock ökat mer relativt sett. Flera år av
besparingar, med anledning av tidigare utredningar, i den centrala stödverksamheten, har
medfört att satsningar/investeringar har varit nödvändiga att genomföra. I syfte att effektivisera
verksamheten och minska kostnaderna har under året t.ex. avslutats ett utbyte av
videokonferensutrustningen för att på sikt kunna minska resekostnaderna. Byte av system för
hantering av elektroniska leverantörsfakturor har också skett, vilket var första etappen för
övergång till elektroniska beställningar. Bägge dessa projekt har haft kostnader under 2013,
men effekten i form av minskade kostnader kommer först senare. Kostnaderna har ökat med
3,9 procentenheter sedan 2008. I denna ökning ingår då också ökade personalkostnader
beroende på årliga lönerevisioner för personal i stödverksamheten.
Mot denna bakgrund får skillnaden mellan åren betraktas som ändamålsenlig.
Stödverksamheten måste ha resurser som motsvarar de såväl externa som interna krav som
ställs och som behövs för att sköta FOI effektivt och i enlighet med gällande lagstiftning.

44

FOI ÅRSREDOVISNING 2013

DNR: FOI-2014-204

4.5 Personal och kompetensförsörjning
Antalet tillsvidareanställda vid FOI uppgick den 31 december 2013 till 1 015 personer. Det är
en ökning med 23 personer jämfört med motsvarande period 2012. Av de 1 015
tillsvidareanställda var 46 tjänstlediga på heltid. Antalet visstidsanställda uppgick till
28 personer, vilket ska jämföras med 29 personer förra året. Omräknat till årsarbetskrafter
uppgick antalet till 895, vilket var detsamma som 2012 47.
Anställda

2013
1)

2012

2011

1 015

992

1 005

46

53

46

Andel anställda över 55 år (%)

17%

19%

20%

Andel anställda mellan 35 och 55 år (%)

65%

64%

63%

Andel anställda under 35 år (%)

18%

17%

17%

Medelålder

44,7

44,3

44,8

Antal disputerade anställda, totalt

328

334

346

Andel disputerade inom kärnverksamhet

39%

40%

41%

Antal tillsvidareanställda 31/12

varav antal tjänstlediga eller arbetsbefriade

1)

Värdena för 2011 och 2012 är uppdaterade med anledning av ändrad rutin att ta fram dessa.

Medelåldern har i stort sett legat oförändrad de senaste tre åren. Andelen anställda över 55 år
har minskat och för övriga medarbetare under 55 år har andelen anställda ökat något.
Utveckling av ålderstrukturen är viktig att följa för att säkra den långsiktiga
komptensförsörjningen.

Män

Funktion
2013
Ledning

Kvinnor

Totalt

Procent

2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

34

34

27

22

20

17

56

54

44 5,5% 5,4% 4,4%

Kärnkompetens

600

586

618

198

198

192

798

784

810 78,6% 79,0% 80,6%

Stödkompetens

61

61

62

99

92

86

160

153

148 15,8% 15,4% 14,7%

1

1

3

0

0

0

1

1

3 0,1% 0,1% 0,3%

696

682

710

319

310

Ej klassade 1)
Totalt
1)

295 1015

992 1005 100% 100% 100%

Ej klassade rör de s.k. tjänsteföreningarna.

Stödkompetens och ledning har ökat något i andel mellan 2012 och 2013 på bekostnad av
kärnkompetens. Ökningen bottnar främst i en viss konsultavlösning inom stödkompetens, men
innefattar även bl.a. en tillfällig ökning pga. av en nödvändig överlämning vid
kompetensväxling, se vidare avsnitt 4.4.7.5.

47

Årsarbetskrafter har justerats för 2011 och 2012, se tabell i avsnitt 5.1, med anledning av ändrad
beräkningsrutin.
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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.

FOI bedömer att resultatet av vidtagna åtgärder, för att säkerställa att kompetens finns för att nå
verksamhetens mål, har uppnåtts i stort.
FOI har under året haft en fortsatt stark efterfrågan på sina tjänster. Detta har i sin tur följts av
en ökad rekrytering inom kärnverksamheten. För delar av verksamheten har inte rekryteringen
till fullo nått uppsatta mål. Arbetet med kompetensväxling har också fortsatt under året.
Kompetensväxlingen är en del i den ökade inre effektiviteten för att uppnå högre genomsnittlig
kompetens och inom rätt kompetensområden.
För att attrahera, rekrytera och behålla kompetens har FOI arbetat inom följande områden:





Attraktiv arbetsgivare
Rekrytering
Ledarskap och medarbetarskap
Praktik

4.5.1 Attraktiv arbetsgivare
För att kunna ha ett fortsatt starkt varumärke och vara en attraktiv arbetsgivare har FOI
intensifierat sitt varumärkesarbete under året. I den årliga undersökningen FöretagsBarometern,
som genomförs av Universum, har det intensifierade arbetet gett resultat. FOI ligger nu på
plats 46 jämfört med plats 81 år 2012. Studenter och färdiga akademiker, s.k. young
professionals, associerar FOI med att ha attraktiva och intressanta tjänster. Arbetsmiljön
uppfattas som kreativ, dynamisk och med arbetsuppgifter som är spännande och utmanande.
Under året har FOI bl.a. utökat sin närvaro på arbetsmarknadsdagar vid universitet och
högskolor och har deltagit på totalt fem studentorter jämfört med tre föregående år. För tredje
gången i rad har FOI deltagit i Nordens största karriärevenemang, Career Days, som hölls i
Globen i september. FOI riktade sig där till ”young professionals”, en grupp som till större
delen består av färdiga akademiker med fem till tio års arbetslivserfarenhet.
FOI:s forskare har därutöver deltagit i föreläsningar och informationsträffar på universitet och
högskolor för att sprida kunskap om FOI. Under året har myndigheten även varit synlig i
annonser i ett antal tidningar och karriärbilagor samt medverkat på karriärportalen Careerbook.
Tillsammans med tolv andra myndigheter har FOI dessutom deltagit i Arbetsgivarverkets
nätverkssatsning kring frågor om attraktiva arbetsgivare. Nätverket startade 2013 och kommer
att avslutas 2014.
4.5.2 Rekrytering
Under året har ett myndighetsgemensamt uppföljningsverktyg för rekrytering utvecklats. Syftet
är att skapa ett strukturerat och enhetligt sätt för att dels följa upp rekryteringar på både
avdelnings- och myndighetsnivå, dels för att kunna finna eventuella ”flaskhalsar” i
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rekryteringar och på så sätt kunna identifiera åtgärder för effektivisering. Verktyget kommer
också att underlätta avdelningarnas prognosarbete.
4.5.3 Medarbetarskap och ledarskap
FOI har, inom ramen för myndighetens medarbetarskapsår 2013, genomfört ett program för att
utveckla medarbetarskapet inom myndigheten. Utgångspunkter har varit god förvaltningskultur
och gemensamma aktiviteter för att öka både kompetens och utvidga medarbetarnas nätverk
inom myndigheten.
Aktiviteter som genomförts under året har bl.a. varit att FOI:s medarbetare har deltagit i ett
arbete med att ta fram idéer och tankar kring medarbetarskapet inom myndigheten. Arbetet
genomfördes i workshopform på enhets- eller avdelningsnivå och deltagarna fick diskutera
medarbetarskap utifrån ett antal ord och begrepp.
Medarbetarna har också fått tillfälle att utöka sitt kunnande om projekt på andra enheter och
avdelningar samt även kunnat arbeta i gemensamma projekt där olika kompetenser löser en
gemensam frågeställning. Några FOI-gemensamma workshops har genomförts bl.a. om vilka
hot Sverige kan tänkas möta i framtiden samt om myndighetens kommunikation och
varumärke. Utbildning i vissa myndighetsfrågor har även genomförts.
FOI:s ledning lägger stor vikt vid att satsa på ledarfärdigheter i chefsrollen. Samtliga
mellanchefer får gå ett ledarutvecklingsprogram.
4.5.4 Arbetsmiljö och hälsa
FOI gör vartannat år en myndighetsövergripande medarbetaruppföljning för att undersöka
arbetsmiljön. Syftet är att förbättra FOI som arbetsplats och att skapa goda förutsättningar för
samarbete och samverkan. Deltagandet i uppföljningen var 87 procent, en ökning med två
procentenheter från 2011 års uppföljning. Resultatet väntas bli klart i början på 2014.
Alla anställda erbjuds ett årligt utvecklingssamtal med sin lönesättande chef. Väl genomförda
samtal är ett effektivt sätt att leda och utveckla verksamheten. Andra vinster är bl.a. att skapa
förståelse för organisationens uppgifter, att ge medarbetarna större handlingsutrymme i jobbet
och att ge möjlighet för medarbetaren att återkoppla till sin chef.
FOI vill stimulera medarbetarna till ökad friskvård. FOI:s medarbetare har därför, liksom
tidigare år, haft möjlighet att träna en timme per vecka på betald arbetstid. Myndigheten har
erbjudit ett friskvårdsbidrag och varit ansluten till en webbaserad friskvårdsportal. Cirka
58 procent av FOI:s medarbetare har nyttjat friskvårdsbidraget under året.
Under 2103 har FOI uppdaterat instruktionen för försöksverksamhet samt för det systematiska
arbetsmiljöarbetet vid myndigheten bl.a. i samband med förändring av överlämnande av
arbetsuppgifter till försöksledare.
FOI har genomfört en två-dagars arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samt en
och en halv dagars arbetsmiljöutbildning för försöksledare. Under året har även utbildningar
inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning för försöksledare och försöksdeltagare utförts
samt hjärt- och lungräddningsutbildning för kontorspersonal.
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4.5.5 Praktik
Tekniksprånget är ett praktikprogram på fyra månader som syftar till att ge ungdomar som läst
matematik 4 och fysik 2 en inblick i vad ingenjörsyrket innebär. Programmet drivs av Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket. FOI har under året tagit emot
fyra praktikanter fördelat på orterna Linköping och Kista. Var och en av praktikanterna har
deltagit i den ordinarie projektverksamheten och har haft en egen handledare från FOI.
Programmet har varit uppskattat av såväl praktikanter som handledare.
4.5.6 Jämlikhet och jämställdhet

Kvinnliga medarbetare på FOI i procent

2013

2012

2011

Andel kvinnor totalt på FOI

31%

31%

30%

Andel kvinnor inom kärnkompetens

25%

25%

24%

Andel disputerade kvinnor av totalt disputerade

23%

22%

21%

39%

34%

38%

Andel chefer som är kvinnor
1)

1)

Gruppen innefattar samtliga chefer med personalansvar; avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer.

Fördelningen av kvinnor varierar mellan olika avdelningar. På totalnivå och
kärnkompetens ligger andelen kvinnliga medarbetare på samma nivå som 2012,
30 procent respektive 25 procent. En marginell ökning har skett inom kategorin
disputerade kvinnor. Andel chefer som är kvinnor ligger på motsvarande nivå som
Andelen kvinnliga chefer återspeglar den totala andelen kvinnor på FOI väl.

inom
på ca
andel
2011.

4.5.7 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent

2013

2012

2011

Man

1,8

1,6

1,4

Kvinna

3,3

3,5

4,1

Ålder -29

1,5

2,4

1,8

Ålder 30-49

2,2

2,2

2,3

2,4

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

34,4

34,8

39,0

Ålder 50Alla anställda

1)

Andel långtidssjuka

2)

Uppgifter för 2011 och 2012 har reviderats pga. uppdaterade lönearter.
1)

Innefattar tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda.

2)

(60 dagar eller mer) i förhållande till total frånvaro (%).

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.
Myndigheten fortsätter att ha en låg sjukfrånvaro. Den största förändringen återfinns i
åldersgruppen 29 år och yngre där sjukfrånvaron har minskat från 2,4 procent 2012 till
1,5 procent 2013.
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4.6 Publicitet och varumärke
Det beräknade annonsvärdet för FOI:s publicitet 2013 var 146 mnkr, vilket ska jämföras med
motsvarande värden på 104 mnkr för 2012 och 110 mnkr för 2011. Räckvidden, dvs. det
beräknade maximala antalet kontakter, uppgick 2013 till 386 miljoner personkontakter, jämfört
med 2012 och 2011 på 275 miljoner respektive på 442 miljoner.
Löpande analyserar FOI publicitet genom mediebevakning och en årsanalys. Under 2013
upphandlades en ny leverantör, jämförelsevärdena för 2012 respektive 2011 är därför
omräknade. Under 2013 förekom FOI i totalt 4 683 inslag, varav 2 286 artiklar i tryckt press,
2 302 artiklar i digitala kanaler och 95 etermedieinslag. Motsvarande siffror för 2012 var
2 215 inslag, varav 1 222 pressartiklar, 838 digitala artiklar och 155 etermedieinslag. 2011 var
motsvarande siffror 3 493 inslag, varav 1 529 pressartiklar, 1 912 digitala artiklar och
52 etermedieinslag.
Uppmärksamheten kring FOI:s uppdrag att analysera kemiska prover från Syrien fick
förhållandevis stort mediegenomslag. Andra regioner och händelser som gav stora genomslag
var Nordkorea, Informationssäkerhet och Ryssland.
Varje år görs enklare varumärkesmätningar bland läsare av Ny Teknik. Resultatet 2013 var att
85 procent av respondenterna känner till FOI:s varumärke, vilket är ett jämförelsevis mycket
högt värde. År 2012 och 2011 var värdet 83 procent respektive 82 procent. Respondenterna
anger spontant även detta år forskning, försvaret och försvarsforskning som de begrepp de
associerar till varumärket. De som hade spontan kännedom om varumärket fick därutöver välja
ett omdöme, varav de vanligaste svaren var Trovärdig 35 procent, Effektiv 18 procent och
Kvalitet 8 procent. Jämfört med 2012 har omdömet Effektiv ökat något, medan omdömena
Trovärdig och Kvalitet minskat en aning.
FOI får mycket höga betyg av sina kunder i de kundnöjdhetsmätningar som hittills genomförts
var tredje år. Den senaste redovisades i årsredovisningen för 2011.
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4.7 Separat redovisning i samband med årsredovisning
Återrapporteringskrav 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 ska redovisas separat i samband med årsredovisningen.

Redovisningen presenteras i rapport med beteckning FOI-R-3845-SE.
Återrapporteringskrav 3 i regleringsbrevet Forskning/analysstöd för regeringens behov.
Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att
bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag till regeringens arbete.
Återrapportering
Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt
redovisa kostnaderna.

Redovisningen presenteras i rapport med beteckning FOI-2014-166.
Återrapportering 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
Enligt förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet ska de myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet varje år över föregående års verksamhet upprätta en översikt som allmänheten
kan ta del av. Översikten ska lämnas in till Regeringskansliet samtidigt med årsredovisningen.

Försvarsunderrättelseproduktionen enligt förordning och regleringsbrev presenteras i rapport
med beteckning FOI-2014-190, respektive FOI-2014-191 samt i särskild ordning.
Uppdrag 14 i regleringsbrevet Nedbrytning av intäkter
Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa en
nedbrytning av summa intäkter av avgifter för tjänster per kund.

Redovisningen presenteras i rapport med beteckning FOI-2014-202.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan i regleringsbrevet
Inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan lämnas en rapport för:
Kärnvapen
Biologiska vapen
Kemiska vapen
Rymd- och missilfrågor
Övriga frågor
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Redovisningen presenteras i rapport med beteckning FOI-R-3846-SE (Nedrustning och
ickespridning).
Enligt Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska FOI värdera och sammanställa en riskoch sårbarhetsanalys. Analysen ska lämnas till Regeringskansliet med kopia till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap vid samma tidpunkt som inlämnandet av årsredovisningen.

Redovisningen presenteras i rapport med beteckning FOI-R-3745-SE.
Enligt regeringsbeslut M2008/4821/H, Riktlinjer för myndigheters redovisning av miljöledningsarbete, ska statliga
myndigheter årligen, i samband med årsredovisningen, senast den 22 februari, redovisa sitt miljöledningsarbete till
sitt sakdepartement (Försvarsdepartementet) samt Naturvårdsverket. Redovisningen ska undertecknas av
myndighetens chef.

Redovisningen presenteras i memo med beteckning FOI Memo 4835.
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5 Finansiell redovisning
5.1 Väsentliga uppgifter
Sammanställning väsentliga uppgifter 2013 (tkr, löpande priser)
2013

2012

2010

2011

2009

Låneram i Riksgäldskontoret (RGK)
utnyttjad låneram

125 000
95 796

125 000
88 801

100 000
99 794

110 000
88 542

125 000
89 465

Kontokrediter i Riksgäldskontoret (RGK)
beviljade kontokrediter
utnyttjade kontokrediter

110 000
41 294

200 000
0

200 000
0

200 000
0

200 000
0

1 286
12

2 718
0

3 510
2

986
0

1 034
0

975 000
798 766

926 096
829 150

901 284
777 420

911 700
824 554

1 005 200
894 216

6 133
1 887

5 934
3 060

5 872
2 840

4 374
0

2 808
86

0
0

0
0

0
0

636
0

35
0

895
977

895
968

890
979

849
954

839
956

1 224
1 230

1 266
1 262

1 188
1 194

1 183
1 197

1 191
1 195

56 400
-12 638

181 910
-25 510

189 004
-7 094

159 829
29 175

112 242
47 587

beviljad låneram

Kostnader/intäkter räntekonto
ränteintäkter
räntekostnader
Avgiftsfinansierad verksamhet
avgiftsintäkter resultatbudget i regleringsbrev
avgiftsintäkter, utfall
Anslagskredit
beviljad anslagskredit
utnyttjad anslagskredit
Anslagssparande
utgående reservationer och anslagssparande
intecknat för framtida åtaganden
Personal1)
antal årsarbetskrafter
medelantal anställda
Driftkostnader 2)
driftkostnader per årsarbetskraft

3)

driftkostnader efter eliminering för avsättningar 4)
Kapitalförändring
balanserad kapitalförändring
årets kapitalförändring

5)

Noter till Väsentliga uppgifter
1) Årsarbetskrafter har justerats för åren 2009-2012 och medelantalet anställda justerades 2012 för åren 2009 till 2011 med
anledning av ändrad rutin vid beräkning av dessa.
2) Driftkostnader år 2009 till 2010 har justerats med anledning av ändrad redovisningsprincip med avseende på inomstatliga
hyresintäkter. Från och med 2011 bokförs hyresintäkter i kontoklass intäkter.
3) Drifkostnader per årsarbetskraft år 2009 till 2012 har justerats med anledning av att antal årsarbetskrafter har omdefinierats 2013.
4) År 2013 har driftkostnader korrigerats med 5 514 tkr för upplösta avsättningar. År 2012 korrigerades driftkostnaderna för
avsättningar med 3 829 tkr. 2011 korrigerades driftkostnaderna för upplösta avsättningar med 5 187 tkr, år 2010 med 11 890 tkr
och år 2009 med 4 094 tkr.
5) Under 2013 överfördes 100 mnkr av ackumulerat överskott till statens centralkonto i Riksbanken m.a.a. regeringsbeslut
Fö2013/414/MFU.
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5.2 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING 2013-12-31
Intäkter/kostnader (tkr)

2013-01--12

2012-01--12

Intäkter av anslag

203 259

198 018

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

798 766

829 150

Intäkter av bidrag

120 987

116 491

2 082
1 125 094

4 437
1 148 096

Kostnader för personal

-757 197

-769 516

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

-124 578
-213 250

-126 396
-237 468

-1 937

-3 666

-40 770
-1 137 732

-36 560
-1 173 606

-12 638

-25 510

5 729
661
-6 390
0

3 043
387
-3 430
0

-12 638

-25 510

V e rksa mhe te ns intä kte r

Finansiella intäkter
S umma V e rksa mhe te ns intä kte r

V e rksa mhe te ns kostna de r

Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
S umma V e rksa mhe te ns kostna de r
V e rksa mhe tsutfa ll

T ra nsfe re ringa r
Erhållna medel fr mynd. för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
S umma tra nsfe re ringa r
Åre ts ka pita lförä ndring
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5.3 Balansräkning
BALANSRÄKNING 2013-12-31
Tillgångar/Kapital och skulder (tkr) per

2013-12-31

2012-12-31

0
304
304

0
303
303

9 303
89 674
1 536
100 513

10 687
93 258
705
104 650

0
0

94
94

T illgå nga r
Imma te rie lla a nlä ggningstillgå nga r
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra imm. anläggningstillgångar
Ma te rie lla a nlä ggningstillgå nga r
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
V a rula ge r m.m.
Förskott till leverantörer
Fordringa r
Kundfordringar

10 863

18 633

254 395
37
265 295

296 985
18
315 636

Förutbetalda kostnader

32 415

31 380

Upplupna bidragsintäkter

18 637

25 859

53 003
104 055

49 287
106 526

1 887
1 887

3 060
3 060

0

55 327

7 369
7 369

14 930
70 257

Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
P e rioda vgrä nsningsposte r

Övriga upplupna intäkter

Avrä kning me d sta tsve rke t
Avräkning med statsverket
Ka ssa och ba nk
Behållning räntekonto i Riksgälden
Kassa och bank
S umma T illgå nga r

479 423

600 526

Ka pita l och skulde r
Myndighe tska pita l
Balanserad kapitalförändring

56 400

181 910

-12 638
43 762

-25 510
156 400

10 224
26 894
37 118

15 378
27 211
42 589

Lån i Riksgälden
Räntekontokredit i Riksgälden

95 796
11 129

88 801
0

Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder

25 002
62 067

24 680
64 617

Övriga skulder

19 902

29 082

0
213 896

208
207 388

Upplupna kostnader

94 591

80 419

Oförbrukade bidrag

47 208

58 361

42 848
184 647

55 369
194 149

Kapitalförändring enligt resultaträkning
Avsä ttninga r
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
S kulde r m.m.

Förskott från uppdragsgivare och kunder
P e rioda vgrä nsningsposte r

Övriga förutbetalda intäkter
S umma Ka pita l och skulde r
Ansva rsförbinde lse r

479 423
171 230

600 526
175 816
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5.4 Anslagsredovisning
Utgiftsområde/Anslag/Anslagspost, tkr

Ingående
överföringsbelopp
2013

Årets tilldelning
enligt RB

Totalt dispoUtfall
nibelt belopp 2013-12-31
2013

Utgående
överföringsbelopp
2013

Försvar och samhällets krisberedskap
Fö 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.1 Forskning/Analysstöd för regeringens behov
ap.2 Forskning inom CBRN-området 2)
ap.4 Internationell verksamhet

3)

Summa anslag 1:9 1)
Internationell samverkan
UD 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser
rörande säkhetspolitik och nedrustning
Kärnvapen
Biologiska vapen
Kemiska vapen
Rymd- och missilfrågor
Övriga frågor
Vidmakthållande av grundkompetens och
infrastruktur inom CBRN-området

Summa anslag 1:6 ap.4
SUMMA ANSLAG

4)

-1 090
-1 391
-395

50 878
102 540
16 403

49 788
101 149
16 008

49 918
102 622
16 157

-130
-1 473
-149

-2 876

169 821

166 945

168 697

-1 752

-296
-4
-110
-10
87

9 200
2 500
1 900
750
1 111

8 904
2 496
1 790
740
1 198

8 970
2 542
1 802
742
1 158

-66
-46
-12
-2
40

149

19 150

19 299

19 348

-49

-184

34 611

34 427

34 562

-135

-3 060

204 432

201 372

203 259

-1 887

1)

Enligt villkor i Fö RB 2013, 2012-12-20, punkt 4.3 Finansiella villkor för anslag 1:9, får motsvarande 3 % sparas av
anslaget (ap.1, ap.2 och ap.4) och anslagskredit motsvarande 3 % utnyttjas 1 527 tkr (ap.1), 3 076 tkr (ap.2), 492 tkr (ap.4).

2)

Enligt villkor i Fö RB 2013, 2012-12-20, punkt 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter, villkor för anslag 1:9, ap.2 forskning inom
CBRN-området, får högst 600 tkr finansiera deltagande och medverkan i samverkansområdet farliga ämnen (SOFÄ).
I utfall 2013-12-31 avseende ap.2 avser 572 tkr SOFÄ.

3)

Enligt villkor i Fö RB 2013, 2012-12-20, punkt 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter, villkor för anslag 1:9 ap.4 internationell
verksamhet, anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

4)

Enligt villkor i UD RB 2013, 2012-12-13, ska ap.4 motsvarande 34 611 tkr fördelas enligt ovan. Enligt samma beslut,
punkt 4.3 Finansiella villkor, får anslagsbehållning (ap.4) inte disponeras 2013. Av beslutet framgår även att ap.4 får utnyttja
en anslagskredit på motsvarande 3 % (1 038 tkr).
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5.5 Tilläggsupplysningar och noter
5.5.1 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.
5.5.2 Brytdag
FOI har tillämpat den 3 januari som brytdag för den löpande bokföringen i
enlighet med Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.
5.5.3 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.
5.5.4 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,
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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.
5.5.5 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.
5.5.6 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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5.5.7 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. Upplysningar lämnas även om personernas uppdrag
som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som
styrelseledamot i aktiebolag.
Eva Lindencrona
Vice ordförande FOI styrelse, arvode 30 tkr
Direktör Vinnova
Ledamot Inspektionen för strategiska produkter – teknisk-vetenskapliga rådet
(t.o.m. 2013-05-31)
Ledamot Svenska Garteur-delegationen
Ledamot Forskarskattenämnden
Ledamot Rådet för forskningens infrastruktur
Styrelseledamot Telo-konsult AB
Hans Hentzell
Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr
Styrelseledamot Fiber Optic Valley Intressentförening, Hudiksvall
Styrelseledamot Printed Electronics Arena
Styrelseledamot Elektrumstiftelsen, Kista
Styrelseledamot IRnova AB
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
Olle Stendahl
Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr
Styrelseledamot Vetenskapsrådet
Pia Gruvö
Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr
Jan-Olof Lind
Generaldirektör, total ersättning 1 233 tkr
Styrelseledamot FOI
Ordförande forskningsdirektörsformatet, Europeiska försvarsbyrån
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5.5.8 Noter till Resultaträkning
Beloppen nedan anges i tkr.





Not 1 Intäkter av anslag*
2013

2012

Utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap.
Anslag 1:9
168 697
164 349
Utgiftsområde 5 Internationell
samverkan. Anslag 1:6,
ap. 4 Forskning, utredningar och
andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning
34 562
33 669
Summa
203 259
198 018
*För specifikation av enskilda anslagsposter, se Anslagsredovisning.



Not 2 Intäkter av avgifter och ersättningar fördelade
på kundkategorier

Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Försvarshögskolan
Övriga statliga myndigheter och
affärsverk
Övriga svenska kunder
Övriga utländska kunder
Summa

2013
485 135
182 992

2012
489 482
190 482

31 270
1 503

34 144
1 706

36 307
26 395
35 164
798 766

34 986
24 326
54 024
829 150

Av den totala summan avgifter och ersättningar ingår avgifter uttagna i
enlighet med § 4 avgiftsförordningen enligt följande:
Försäljning av rapporter/publ.
Intäkter av lokaler/anläggningar
Intäkter av utrustning
Resurssamordning
Summa
Tjänsteexport:
Intäkter
Kostnader
Summa

196
4 176
14
10 834
15 220

34 649
-34 160
489

133
4 356
2
9 665
14 156

33 151
-29 570
3 581

Tjänsteexporten består främst av forskning inom ett flertal
forskningsområden, men även av provningsverksamhet och
utredningar.



Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från privata organisationer
och EU
Lönebidrag
Summa



2013
55 720

2012
54 963

64 957
310
120 987

61 425
103
116 491

Not 4 Finansiella intäkter

Ränteintäkter på räntekontot hos Riksgälden har minskat med 1 432
tkr jämfört med föregående år. Minskningen beror dels på att den
genomsnittliga behållningen på räntekontot har varit lägre och att
räntenivån 2013 har var lägre än 2012. Under hösten överfördes 100
mnkr från räntekontot till Statens centralkonto. Övriga ränteintäkter är
lägre än jämförelseåret. Skillnaden är hänförbar till SPV:s korrigering
av pensionspremier under 2012.
2013
2012
Valutakursvinster
512
620
Intäkter från räntekonto,
Riksgälden
1 286
2 718
Övriga ränteintäkter
284
1 099
Summa
2 082
4 437

Not 5 Kostnader för personal

Kostnader för personal har minskat jämfört med 2012. I
personalkostnader ingår upplupen löneskuld och pensions-åtaganden
med 4 721 tkr för personal som blivit uppsagda pga. arbetsbrist. 2012
var motsvarande kostnad 30 914 tkr.
2013
2012
Lönekostnader
486 969
490 299
Sociala avgifter enligt lag och
avtal exkl. myndighetens
pensionsåtagande
241 692
242 511
Myndighetens pensionskostnad
2 392
9 955
Övriga personalkostnader, t.ex.
företagshälsovård, kurser- och
konferensavgifter, traktamenten
26 144
26 751
Summa
757 197
769 561
Årets avsättning (0,3 % av bruttolönesumman) för
kompetensutveckling uppgår till 1 432 tkr. 2012 uppgick avsättningen
till 1 441 tkr.



Not 6 Finansiella kostnader

Minskningen av räntekostnader förklaras dels av lägre räntenivå 2013
och dels av SPV:s korrigeringar av pensionspremier under 2012.
2013
2012
Räntekostnader räntekontot
12
0
Räntekostnader för lån till
anläggningstillgångar
945
1 407
Övriga räntekostnader
40
778
Kostnader för dröjsmålsränta på
leverantörsskulder
17
16
Övriga finansiella avgifter
10
42
Kursförluster av verksamhetskaraktär
1 129
1 207
Övr finansiella avg, periodiserat
-216
216
Summa
1 937
3 666



Not 7 Av-/nedskrivningar

Avskrivningar för lånefinansierade anläggningstillgångar
Summa



2012

40 770
40 770

36 560
36 560

Not 8 Årets kapitalförändring

Över-/underskott i den avgiftsoch bidragsfinansierade
verksamheten
Summa



2013

2013

2012

-12 638
-12 638

-25 510
-25 510

2013
7 438

2012
3 586

-1 709
242
419
-6 187

-543
806
-419
-2 914

-203
0

-516
0

Not 9 Transfereringar

Erhållna bidrag från myndigheter
Periodisering bidrag från
myndigheter
Erhållna bidrag från EU
Periodisering bidrag från EU
Lämnade bidrag till myndigheter
Lämnade bidrag till privata
företag
Summa

59

FOI ÅRSREDOVISNING 2013

DNR: FOI-2014-204

5.5.9 Noter till Balansräkning
Beloppen nedan anges i tkr.



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 7.5.5.
Balanserade utgifter för
utveckling
IB Anskaffningsvärde
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets omföringar
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde



2013

2012

2 230
2 230
-2 230
0
-2 230
0

2 230
2 230
-2 230
0
-2 230
0

2013

2012

3 643
467
0
4 110
-3 340
-466
0
-3 806
304

3 647
69
-73
3 643
-2 917
-423
0
-3 340
303

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Generella avskrivningstider för anläggningstillgångar framgår nedan.
Se även avsnitt 7.5.6. Under hösten har fysisk inventering genomförts
på avdelning Försvarsanalys, enhet Fredsfrämjande insatser i Kista.
Datorer, kontorsmaskiner
Maskiner, instrument,
personbilar, båtar, släpfordon
Verkstadsmaskiner,
specialfordon, lastbilar, möbler,
telefonväxlar
Förbättringsutgifter på annans
fastighet

Förbättringsutgifter på annans
fastighet
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar*
Årets försäljning/utrangering
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde

Maskiner och tekniska
anläggningar
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangering
Årets omföringar
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde

3 år
5 år
10 år

Avskrivningstiden
anpassas till hyresavtalets löptid.
2013

2012

33 556
1 522
0
35 078
-22 869
-2 906
0
-28 775
9 303

32 919
769
-132
33 556
-20 189
-2 812
132
-22 869
10 687

2013

2012

281 963
28 464
-9 280
0
301 147
-229 964
-17 328
9 266
-238 026
63 121

273 473
13 409
-4 906
-13
281 963
-219 083
-15 787
4 906
-229 964
51 999

Datorer och kringutrustning
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangering
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde

2013
174 427
3 434
-20 549
157 312
-142 349
-17 713
20 560
-139 502
17 810

2012
195 990
19 290
-40 853
174 427
-167 496
-15 689
40 836
-142 349
32 078

Kontorsmaskiner
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangering
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde

2013
5 375
996
-567
5 804
-4 594
-385
567
-4 412
1 392

2012
5 307
693
-625
5 375
-5 064
-155
625
-4 594
781

Bilar och transportmedel
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangering
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde

2013
13 373
512
-1 193
12 692
-10 266
-804
1 193
-9 877
2 815

2012
12 384
1 610
-621
13 373
-10 224
-663
621
-10 266
3 107

Övriga inventarier
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangering
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde

2013
22 456
225
-7 583
15 098
-19 546
-372
7 583
-12 335
2 763

2012
20 291
2 563
-398
22 456
-19 790
-155
399
-19 546
2 910

2013
780
780
-690
-17
-707
73

2012
780
780
-673
-17
-690
90

2013
16 313
196
-990
15 519
-14 020
-779
980
-13 819
1 700

2012
16 060
454
-201
16 313
-13 354
-860
194
-14 020
2 293

Fartyg och flygplan
IB Anskaffningsvärde
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde
Möbler och inventarier
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangering
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
UB Avskrivningar
Summa bokfört värde
Förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Lämnade förskott anläggningstillgångar

2013

2012

1 536

705

Avyttring anläggningstillgångar
Intäkt försäljning anl.tillgångar
Restvärde utrang. anl.tillgångar
Realisationsförlust/vinst (netto)

2013
133
-13
120

2012
46
-23
23
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Not 12 Förskott till leverantörer

Förskott till leverantörer
Summa
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2013
0
0

2012
94
94

Not 13 Kundfordringar

Under denna post tas enbart fordringar på kunder utanför staten upp.
Under 2013 har 93 tkr bokförts som osäkra kundfordringar och 3 356
tkr har bokförts som befarade kundförluster. 2012 fanns inga osäkra
eller befarade kundfordringar/-förluster.



Not 14 Fordringar hos andra myndigheter

Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Försvarshögskolan
Övriga statliga myndigheter och
affärsverk
Mervärdesskatt
Summa



17 774
1 124

19 748
1 112

15 831
16 396
254 395

7 958
22 116
296 985

2013
24 687

7 728
32 415

2012
22 154

9 226
31 380

Not 16 Upplupna bidragsintäkter

Försvarets materielverk
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Övriga statliga myndigheter
Övriga svenska kunder
EU
Övriga utländska kunder
Lönebidrag
Summa



2012
192 896
53 155

Not 15 Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyror
Förutbetalda övriga kostnader
(telefon, prenumerationer,
supportavtal m.m.)
Summa



2013
163 853
39 417

2013
29

2012
0

332
1 664
1 780
14 172
623
37
18 637

216
6 159
2 667
15 043
1 766
8
25 859

Not 19 Avsättning för pensionser och liknande
förpliktelser

Pensionsavsättningar
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalning
Utgående avsättning

Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Försvarshögskolan
Övriga statliga myndigheter
och affärsverk
Övriga svenska kunder
Övriga utländska kunder
Summa

2012
4 376
35 135

132
-5

97
17

1 289
3 453
9 157
53 003

609
1 035
8 018
49 287



Not 20 Övriga avsättningar

Övriga avsättningar
Saneringsåtgärder för Ursvik
Återställningskostnader Kista
Ackumulerad avsättning för
kompetensutveckling (not 5)
Övriga avsättningar
Summa



Not 18 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag:
- Fö 1:9
- UD 1:6
- Statens Centralkonto
Riksbanken
Anslagsmedel som tillförts
räntekonto
Medel från räntekonto som
tillförts Riksbanken inkomsttitel
2811 m.a.a. regeringsbeslut.
Summa

2013

2012

3 060

2 840

168 697
34 562

164 349
33 669

-100 000

0

-204 432

-197 798

100 000
1 887

0
3 060

2013
643
10 108

2012
643
10 100

9 143
7 000
26 894

9 468
7 000
27 211

2013
88 801
46 443
-39 448
95 796

2012
99 794
25 514
-36 507
88 801

Not 21 Lån i Riksgälden

IB, Skuld till Riksgälden
Under året upptagna lån
Årets amorteringar
UB, Skuld till Riksgälden

Avstämning lånefinansierade anläggningstillgångar:
UB, Skuld till Riksgälden
95 796
UB, Anläggningstillgångar
-100 817
Avgår ej lånefinansierade AT
113
Avskrivningar/nedskrivningar period 1312
-3 245
Differensen utgörs av nyanskaffningar och
utrangeringar efter upplåning
-8 153
Låneramen för året uppgår enligt 2013 års regleringsbrev till
125 000 tkr. 2012 uppgick låneramen till 125 000 tkr.



Not 22 Behållning/kredit räntekontot Riksgälden

Under perioden har behållningen
på räntekontot i genomsnitt varit
Högsta saldot har varit
Lägsta saldot har varit
Antal dagar med positivt saldo
Antal dagar med negativt saldo
Kreditutrymmet på räntekontot
uppgår till



2013

2012

124 137
250 637
-41 294
348
17

178 003
307 683
55 281
365
0

-110 000

-200 000

2013
7 369

2012
14 930

Not 23 Kassa och bank

Behållning valutakonto Nordea



2012
10 709
9 955
-5 286
15 378

Vid ingången av året hade FOI tretton pensionsförpliktelser. Åtta har
avslutats under året och sex nya förpliktelser har tillkommit. Dessutom
har FOI nitton delpensioner, fyra har avslutats under året och fyra nya
har tillkommit. Avsatta medel för kommande pensionsförpliktelser
uppgår totalt till ett belopp av 2 753 tkr. 2012 uppgick framtida
åtaganden till 5 204 tkr.

Not 17 Övriga upplupna intäkter
2013
1 565
37 412

2013
15 378
2 392
-7 546
10 224

Behållningen på kontot avser ännu ej utbetalda medel till
samarbetspartners och ränta på valutakonton för EU-projekt där FOI är
koordinator.



Not 24 Skuld till andra myndigheter

Leverantörsskulder
Skuld SPV (premier
avtalsförsäkringar)
Skuld SKV (arbetsg.avgifter,
särskild löneskatt)
Mervärdesskatt
Summa

2013
9 434

2012
8 574

0

13

12 664
2 904
25 002

12 774
3 319
24 680

61
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Not 25 Övriga skulder

Skuld personalens källskatt
Skuld reseersättning
EU-medel för transferering1)
Övriga skulder
Summa
1)
Se även not 23.



2013
12 565
-33
4 275
3 095
19 902

2012
13 093
896
13 153
1 940
29 082

Not 26 Förskott från uppdragsgivare och kunder

Förskott från kunder
Summa



DNR: FOI-2014-204

2013
0
0

2012
208
208

Not 27 Upplupna kostnader

I Upplupna lönekostnader ingår kostnader för uppsagd personal där
arbetsbrist föreligger samt retroaktiva löner.
2013
2012
Upplupen semesterlöneskuld
(inklusive lönebikostnader)
59 399
57 469
Upplupna lönekostnader
31 393
18 519
Erhållna medel för transferering
till inomstatliga partners
3 476
2 036
Upplupna kostnader för varor och
tjänster
323
2 395
Summa
94 591
80 419



Not 28 Oförbrukade bidrag

Försvarets materielverk
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Övriga statliga myndigheter
Övriga svenska kunder
EU
Övriga utländska kunder
Summa

2013
0

2012
276

765
8 409
2 920
34 585
529
47 208

1 000
15 883
2 792
38 215
195
58 361

De oförbrukade bidragen från annan statlig myndighet förväntas tas i
anspråk inom följande tidsintervall:
Inom tre månader
3 375
Mer än tre månader till ett år
5 345
Mer än ett år till tre år
454



Not 29 Övriga förutbetalda intäkter
2013
8 811
8 828

2012
20 219
12 584

4 583
149

6 445
0

6 850
7 206
6 421
42 848

3 183
8 699
4 239
55 369

2013

2012

69 772
171
355
157

74 589
280
et.
172

Till hyresvärden Fastighetsbolaget F-öarna 1 AB erlägga
belopp enligt nedan om
hyresavtalet för lokalerna ej
förlängs efter 10 år:
Kista

5 775

5 775

Till hyresvärden Specialfastigheter erlägga belopp för
anläggningen i Umeå:
Umeå
Summa ansvarsförbindelser

95 000
171 230

95 000
175 816

Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Försvarshögskolan
Övriga statliga myndigheter och
affärsverk
Övriga svenska kunder
Övriga utländska kunder
Summa



Not 30 Ansvarsförbindelser

FOI har förbundit sig att till
hyresvärden Fortifikationsverket
erlägga belopp enligt nedan vid
avflyttning från anläggningarna:
Grindsjön
Hagfors
Djupviken
Lilla Gåra

62

